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APRESENTAÇÃO

Relançada esta nossa Revista, sua orientação se concentra na pro
posta de expor o pensamento dos magistrados deste Tribunal e divulgar(hea jurisprudênciadominante, bem como se enriquecercom a doutrinade
professores, colaboradores, tanto do DireitoNacional, como Estrangeiro.
Damo-lhe seguimento, com a edição do número 11, sintetizando pa
lestraproferidaem nosso plenáriopeloProfessorportuguês Almiro Simões
Rodrigues, atualmente Juiz do Tribunal Internacional de Haia, voltada à
valorização das provas testemunhais, mediante a compreensão da comu
nicaçãogestuale de postura, muitasvezes mais expressivas e reveladoras
que o próprio depoimento em que se expressam.
A inserção, talvez não de todo ortodoxa, do artigo da Juíza Maria
Cristina Mattioli, em doutrina internacional,se deve ao fatode tersidoedi
tado na Revista de la Facuitad de Derecho Universidad de Murcia, n. 14,
1996, em uma abordagem mais ampla do direito do trabalho, não restrita
às questões brasileiras.
O
tema central: A reforma do Judiciário, em sua análise genérica,
encontra entreos Professores José Luiz Quadros de Magalhães e Cláudio
Baldino Maciel e os Juízes Jorge Luiz Souto Maior, Aymoré Roque Pottes
de Mello, Liége PuricelliPirese Magda Barros Biavasqui o aprofundamen
to da sua problemática, tanto em seu aspecto críticocomo no necessário
aprimoramento.
Pela ótica singularizada, no terrenodo DireitoProcessual, a introdu
ção do procedimento sumarissimoatraiua maioratenção dos nossos cola
boradores, sob o exame acurado dos juízesFranciscoAntônio de Oliveira,
Hermeiino de OliveiraSantos, Manoel CarlosToledo Filhoe Tereza Apare
cida Asta Oemignani. Da mesma forma, o princípiodo duplo grau de juris
dição,diantedas inovações trazidaspela reforma da legislaçãotrabalhista,
tem sua pertinênciarealçadapelosjuízesAndréLuizAmorim Franco eJosé
Antônio Ribeiro de Oliveira e Silva.
A intrincada prática da penhora de imóveis na Justiça do Trabalho é
enfrentada pelos Juízes Guilherme Guimarães Felicianoe João Batista da
Silva.
Os juizadosespeciais,enquantosistemanacional,sãoobjetode apre
ciação do Juiz Luiz Felipe Salomão e o servidorpúblicoceletistada admi
nistração direta tem sua situaçãojurídicatratada pelo Juiz José Severino
da Silva Pitas.
7

Os ProfessoresAmaury Mascaro Nascimento e Paulo SérgioJoão se
dedicam aos temas relativosao DireitoColetivo, sendo a prescrição rural
— de recente alteração legislativa— o assunto-destaque da Direito Rural,
esmiuçada pelo advogado e professorOirceu Galdino.
O
juiz Francisco José da Costa Alves tece considerações sobre a
tormentosa questão do desemprego, sob a ótica da economia brasileira
neste finalde século e inserimos seção especial para questões relevantes
sobre a crise da Justiça e o direitocomunitário latino— americano, ainda
_ em formação.
Realçamos, portanto,nosso propósitode fazerdeste nosso periódico
um meio não só de propagação de estudos e debates entree para magis
trados, mas também de difundirpontosde vistasobre as mais novas trans
formações deste nosso ramo do DireitoEspecializado, ora sob o senso do
direitomaterial,ora do direitoprocessual, como aqui se tem.
Conselho Editorial
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D O UTRINA INTERNACIONAL

N U E V A S TENDÊNCIAS EN EL D E R E C H O
DELTRABAJO

MARIA CRISTINA MATTIOLI«,>

1. I N T R O D U C T I O N

La crisiseconómica de losafiossetenta,latransformacióndelsistema
productlvodurante losaftosochentay loscâmbiosproducidosen losúltimos
cinco anos en elpensamiento económico mundial, iniciaron un proceso de
debilitamiento de los sindicatos asícomo una profunda transformación del
sistemade relacioneslaborales"*.Lasdificultadesde lasituationeconómica
y la gravedad de la situation del empleo, exigen de los agentes sociales
reconocimientode lanecesidadde establecercomo prioridadlaluchacontra
eldesempleo. Porcuenta de lacrisis,un gran número de empresas de todos
lospaíses industrializadosestácambiando laorganizacióndeitrabajofrente
a las nuevastecnologiasy dando a ellauna mayor flexibilidad121.El aumento
de intensidaddecreaciónde empleo medianteuna organizaciónmás flexible
asícomo una política salarial que propicie las inversiones generadoras
de puestos de trabajo con subidas salariales moderadas y la reduc
tion de los costes laborales no salariales, pueden ser consideradas
medidas flexibles de mejora de la situación de empleo. Así es que se
proponen reformas y câmbios de la normativa laborai en el sentido de
laflexibilidad para impedir que aquólla sea un obstáculo para elmantenimiento y para ia creación de empleo. A ese proceso, según José Maria*
2
1
(•)Juíza Presidenta da 4* Junla de Conciliação e Julgamento de Bauru. Professora de Legislação
Social da Universidade do Sagrado Coração. Prolessora-visitante na Universidade de Murcia.
Espanha. Mestre e m Oireitopela Universidade de Harvard. EUA.
(1) Ante las suceslvas crlsis derivadas de la sustituciôn de un modelo industrial a otro düerente
postindustrial. (postlndustrial, las formas de contratación y organización labora! existentes son
incompalibles con las necesldades de adaptación y flexibilidad de los nuevos tiempos).
(2) El trabajo en equipo es uno de los conceptos que mâs destacan en las nuevas formas de
organización dei trabajo (OZAKI,Muneto."Relaciones taborales y organización dei trabajo". “Re
vista Internacional dei TrabajO“,volumen 11S, número 1, OIT: Ginebra. 1996, pág.62.
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Vizcaincf3>,corresponder)hechoscomo lagrandisminuciónde lasafiliaciones
sindicales, la crisis de la estratégia de laconflictividady su sustitución por
comportamientosnegociadoresy reformistas,o latolerânciaantefenómenos
como lafamosa «flexibilización»de losderechos de lostrabajadores1'1.
2. FLEXIBILIZACIÓN
Con elpropósitode adaptarse a lasnuevas tecnologiasy los nuevos
modos de organizacióndeitrabajo,elobjetivode muchos de losnuevos mé
todos de gestiónempresarial es elfomento de laflexibilidadde lamano de
obra. Esta flexibilidadtiene particularinfluencia en iaflexibilizaciónde los
derechos de lostrabajadores. Muchos economistas distinguentres formas
fundamentales de flexibilidad:1)flexibilidadfuncional— lacapacidad de la
empresa de desplazar a su personalpara que asuma nuevas tareaso apli
que nuevos métodos de producción;2) flexibilidadsalarial— que consiste
en que laempresa vinculelossalariosa laproductividady a lademanda de
sus productos; 3) flexibilidad numérica — la facultad de adaptar el factor
trabajoa lademanda de losproductos de laempresa'51.
Con respecto a la primera forma de flexibilización, atiende ella el
acomodamiento deinúmero de trabajadoresde laempresa.Sirvade ejemplo
laposibilidadde despidoscolectivosfundados en causas económicas, téc
nicas, organizativas o de producción, y también las distintas causas de
modificaciónde lascondicioneslaboralesdeicontratode trabajo.Se incluye
aqui lamovilidad geográfica de lostrabajadores.
Durante elperíodo deicontrato de trabajodebe haber laposibilidadde
celebrationdeacuerdos,flexibilizandonuméricamentelosdiasyhorasdetrabajo
delpersonal.De hecho, una revisiondelsistemade relacioneslaborales,pre
sididopore)critériode laflexibilidadyfacapacidaddeadaptacióndelpersonal
a lascircunstanciasproductivasde laempresa, dispone en laordenación dei
tiempode Irabajode uno de sus instrumentosmás significativos.
Todas estas medidas reformistas y flexibilizadastienen como objeti
vo prioritáriolaorganizaciónmás adecuada de losrecursosde laempresa,
(3) LaConceriaciónde losanos90,in-El Cambio Laborai en la Década de los90», Direcciôn de
Gonzalo Vidal Caruana. Espasa-Cape, Madrid: 1991, pág. 15.
(4) Los laboristas en la América Latina entienden que los gobiernos de los cuatro países que
integran el Mercosur propician una política neoliberal. Esencialmente ella se basa en la pura
competitivldad de la activldad privada sin protección estatal. Esta mentalidad impulsa la
flexibilización o la desregulación.
En la opinión de AlfredoMontoyaMelgar,"Presente y Futuro de los Sindicatos” (Los sindicatos
ante la década de los 90), idem l, pág 29, »la corriente neoliberal que predomina en los países
económicamente más avanzados repudia la tilosolla dei Estado de Bienestar, y nada quiere sa
ber de lo que se ieantojan antiguallas keynesianas».
(5)John Benson y Nick leronlmo, en eltrabajo SubcontraiaciúnenAustralia,»Revista Internacio
nal dei Trabajo». volumen 115, número 1. OIT: Ginebra, 1996, pág. 68, procuran examinar la
práctica de la subcontrataciôn. que facilita lastresformas de flexibilidad.Según eltes, «Las tareas
se iievan a cabo por contrata y no en relación con una especialidad laborai, sók> se paga el
trabajoterminado y et número de trabajadores se puede adaptar a las necesidades de producción
de la fábrica».
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favoreciendosu posicióncompetitivaen elmercado o una mejor respuesta
a las exigências de la demanda, Así pges, las relaciones laborales cada
vezseentrecruzanmás conlosaspectosmetajurídicosrelativosa lagestión
de losrecursos humanos161.Como consecuencia, se subraya la reforma dei
contrato de trabajo individual y la reducción y eliminación en bastantes
supuestos de una reglamentacíón legal mínima e Imperativa, Pero, no sólo
eso. La reforma dei contrato de trabajo individuales una consecuencia de
la necesidad de reforma dei sistema económico, que tiene como enfoque
lasiniciativasde empleo.Así,pues, «Lademanda de câmbiosen elOerecho
deiTrabajose ha hecho sobretodopensando en elsectoreconómico tradi
cional, respecto a! cual la demanda de flexibilidad implica câmbios para
favorecer una mayor adaptación de lamano de obra a las necesidades de
laempresa y a lasexigênciasdeimercado en que éstase mueve, y un nuevo
equilíbrioentreproteccióndeitrabajoyexigênciaseconómicas.Estoscâmbios
propiclan laadaptabilidad dei Oerecho deiTrabajoalnuevo entorno»'71.
3.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA (BÚSQUEDA
D E L A P R O D U C T I V I D A D Y EFICACIA D E L A E M P R E S A )

Como respuesta a la disminución dei trabajo industrial y a la clara
expansión o globalización de laeconomia, otrosnuevos fines se proponen
alsindicatos, dirigidosa dinamizarlaacción y ampliarsu propiainfluencia.
Así que los sindicatos deben ser más que simples organizaciones repre
sentativas de intereses profesionales, vehículos universales de progreso
social,económico y político.
La negociación colectiva deja de basarse en la confrontación para
apoyarse en la armonización. La idea de la lucha de clases da paso a la
concertaciónsocial,en laque sindicatos,empresáriosyGobiernocomparten
responsabilidadesypoder.Así,lareformanormativadeimercado de trabajo
no se encuentra acabada con las innovaciones y modificaciones que
expresamente fueron impuestas por las leyes. En verdad, los agentes
sociales, a través de la negociación colectiva, deberán concretizar las re
formas en lafijaciónde lascondiciones de trabajopor ellosmismos en los
convêniosy pactoscolectivos.Esteesun procesocontinuodedinamización
(6) Según M. Rodriguez-Piftero. F. Valdês Dal-Ré y M* E. Casas Baamonde, -Un especialista en
el campo laborai no puede desconocer las nuevas realidades de esa gestión, por lo que, reco
brando e insistiendo en prácticas anteriores, también a partir de este ano se dará cabida más
Irecuentemente a estúdios o trabajos relativos a la gestión de los recursos humanos-, -Relacio
nesLaborales*anteun nuevoado. Relaciones Laborales, n. 1. enero 1997.
(7) Relaciones Laborales. Editorial, no. 10, mayo 1996. pág. 4. En eldocumento titulado -La lucha
contra el desempleo y la exclusión», presentado por la OIT en la Conferencia dei Grupo de los
Siete sobre el Empleo. celebrada en abril de 1996, alirmase que -las políticasmacroeconômicas
tienen una importância capital como modo de aumentar lademanda y de promover un crecimiento
con gran densidad de empleos-. Aún se menciona después la necesidad de impulsar la
coordinación política y ciertas medidas con objetivosescogidos: lareforma dei mercado de Irabajo;
el perfeccionamiento de los recursos humanos y la capacilación prolesional; el reordenamienlo
dei tiempo de trabajo y la consulta tripartita.
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y adaptabilidad a las nuevas réglas dei mercado161y refleja una tendencia
favorable de sustitución de ordenanzas que ha facilitado nuevos âmbitos
estatales de regulación.
En lareforma laboraide 1993-94,en Espafia, se apreciandos ejes:a)
proseguirelcaminode Hexibilizaciónde lasrelacioneslaborales:yb)potenclar
lanegociación colectiva(que también es una viaflexibilizada).De hecho, la
Exposiciónde Motivosde laLey 11/94hablade la«'potenciaciónde lanegocia
ción colectivay mejora de sus contenidos», en un contexto de perfeccionamiento de lagestion de losrecursos humanos y de fomentodelempleo1®1.
Ciertoes que lascentralessindicalesespanolas han conseguidoimpli
cara lapatronal en latareade racionalizary modernizar laestructura de la
negociación colectiva, adapténdola a la realidad de nuestro mercado de
trabajoy con elobjetivode que ésta se constituyaen un instrumento eficaz
para lacreaciónde empleo. Elinformerealizadopor UGT sobre laevolución
de lanegociación colectivaen elprimertrimestrede esteano destacaque se
ha conseguido una mayor regulaciónde lasmodalidades de contrataciónen
algunosconvêniossectoriales;se han creadomarcosestatales,con un mayor
desarrollode losaspectoscolectivos,como lacomposiciónde lascomisiones
paritariasy de resoluciónde conflictos;se estáintroduciendotambién, a tra
vés del proceso de negociación, critérios para flexibilizaraspectos relacio
nados con eltiempo de trabajoy laclasificaclónprofesional1’®'.Así es que la
negociación colectiva ha sido muy importante para el desarrollo de
condicioneslaboralesmás flexiblesyadaptadasalnuevomercado de trabajo.
Enlabúsquedadesistemasdedeterminaciónde lascondicioneslaborales
menos rígidosy más adaptablesa lascircunstanciasespecíficasdeempresas y
mercados de trabajo, se recurre tanto a una negociación colectiva más des
centralizadacomo a un mayor juegode acuerdoscolectivosde empresa.
4.
MÉTODOS ALTERNATIVOS
DE COMPOSICIÓN DE CONFLICTOS
La conveniência de canalizar extrajudicialmente los conflictos y
controvérsias laborales hay sido estudiada por muchos juristaslaborales8
9
1
0
(8) Así es que, hablando sobie el Afto Nuevo, la U G T deline que su acción sindical, para esle
nuevo arto. -será la vertebración y articulación adecuada de la estructura de la negociación
colectiva, para lomentar la estabilidad en e) empleo y conseguir unas relaciones laborales más
modernas». Cuatro son los objetivoscentrales que laU G T se propone para la negociación colectiva
de 1997: lacontribución a la creación y empleo eslabte; la garantia dei principiode iguaidad para
todos los trabajadores: el reequilibrio de las rentas dei trabajo en reiación con las dei capital,
colaborando al mismo tiempo a la creación de empleo. mediante la moderacíón salarial, y. la
vertebración y ariicuiadón de los convênios, y la parlicipación sindical en iodas las matérias
esenciales de la vida de la empresa. Revista Unión, n. 162, diciembre 1996. pág. 1 y 7.
(9) Convênios,acuerdoscolectivosycontratosindividuatestraslareformalaborai,AllredoMontoya
Melgar, Documentation Laborai, no. 49. Afto 1996, II.pág. 19.
(10) La negociacióncolectivadebecrearempleo.Revista Unión. n. 155. mayo 1996, pág. 12.
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y no han faltado posiciones favorables en dicho sentido. Según Cachón
Villary Bonele, aparte de lapluralidady de losproblemas de coordinación
existentes entre los subsistemas autónomos y elsubsistema estatal, am
boscoexistiendoen elsistemaconvencionalde soluciónde conflictos,«hay
que senalar que laclave de laeficaciajurídicade un sistema extrajudicial
de composición resideprecisamente en lasnormas procesalesque regulan
sus relaciones con el sistema judicial. Esas normas, sobre las que la
autonomia colectiva carece de poder de disposición, son las que delinen
tres puntos fundamentales para la eficacia de un sistema extrajudicial:el
grado de obligatoriedadde su utilización,laeficaciade sus resultadosy la
estabilidadde óstos»1"1.
Aunque latradiciónespanolano sehacaracterizadoporuna recepción
eficaz de los mecanismos no jurisdiccionales de solución de losconflictos
de trabajo,fuesóloa partirde lasegunda mitadde losanos ochentacuando
comienzan a desarrollarse sistemas de solución extrajudicial en determi
nadas Comunidades Autónomas a través de acuerdos interprofesionales.
Con ia reforma de 1994, sistemas extrajudicialesfueran introducidos, bajo
laley.
Los procedimientosextrajudicialesde soluciónde conflictos,asícomo
su ampliación, desarrollo y uso, deben ser promovidos en todo el mundo,
pues que,según Tomas Sala Francoy CarlosL.AlfonsoMellado, -elmodelo
de relaciones laborales que se adivina en el horizonte se basará funda
mentalmente en la autonomia colectiva, esto es, en una forma autónoma
de fijarlascondiciones individualesy colectivas de trabajoy en una forma
igualmente autónoma de solucionarlosconflictos,individualeso colectivos,
jurídicos o de intereses, que surjan en la negociación de los convênios
colectivos o en su aplicación o interpretación»"**.
5. TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL
ElEstado de Bienestares un conjuntode políticas(fiscalesy de gas
to público) que hacen dei Estado un agente económico y socialde primer
orden. Está integrado por: los sistemas de Seguridad Social (pensiones,
enfermedad profesional, asistencia sanitaria y servidos sociales), los
Servidos Públicos de Empleo, la Ensenanza Públicoy los Programas Pú
blicosde Viviendas.Es necesario elEstado de Bienestarporque: a) permi
te una distribución de la riqueza al margen de las regias dei mercado; b)
fomenta lacapaddad de consumo y mejora lacalidad de vida de todos los
ciudadanos.
Todavia,lasituadón de lossistemas de pensiones hace precisoaco
meteruna seriede reformas que corrijanalgunas deformaciones acumula-1
2
(11) Villar,P. C..Bonele,A.O.«Reforma y Crisis del Proceso Social (1994-1996): losproblemas
de aplicacidnde lasultimasrelormasprocesales:jurisdiccidn.procesos especialesy sistemas
extrajudicialesdecomposicidn.Aranzadi Editorial:Pamplona. 199$, pag. 235.
(12) «Los Procedimientos Extrajudiciales de Solucidn de los Confliclos Laborales Establecidos
en la Negociacidn Colectiva-. Tiranl lo Blanch: Valencia. 1996, pag. 11.
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das. La orientación de estas reformas constituye un punto clave dentro dei
debate en curso sobre lasperspectivasdei Estadode bienestar.Asíes que
círculosdedistintospensamientoseconómicosdifundenmensajesafirman
do que ei actual modelo social europeo ha tocado techo y que hay que
adoptar una seriede medidas para racionalizarsus costes“3’.Aún, recomiendan que el Estado asuma un papel residual en laprestación de servidos.
Así,lareducciónde laprotecciónsociala un nivel«básico» puede explicarse
en laactualidadcon un argumento que se maneja con frecuencia por lospo
derespúblicos,que se explicadesde lasdemandas de abstenciónde laUnion
Europea, y que los médios de comunlcación contribuyen a generalizar: es
necesario reducireldéficitpúblicoa travésdeirecortedeigasto'1
341
5
’.
Con respecto a Espana, lociertoes que:
a) Espana debe integrarseen una Europa que es cuna dei Es
tado de Bienestar, continente competitivo y con el mayor grado de
cohesión social dei mundo.
b) Los salariosy lascotizacionesno serán nunca causa de falta
de competitividad. Las empresas espanolas pagan a sus trabajadoresen forma de salarioen nómina y salariodiferido(cotizaciones).La
suma de ambos sólo es el82% de loque pagan las empresas en la
Unión Europea.
c) La privatización de laSanidad y lasPensiones profundizaría
en la desigualdad y la marginación social. Los menos favorecidos
estarían abocados a un sistema de beneficencia.
d) El nivelde prestaciones sociales no permite a lagente vivir
sintrabajar.
e) La reducción dei Estado de Bienestar favorece a minorias
influyentes.La privatizacióndeisistema públicode pensiones supondría,en estos momentos, un beneficiopara lasentidades de ahorroy
seguros privadosde 250.000 millones de pesetas aiano“5’.
Frente a estas perspectivas, los principales partidos políticos en
Espana han selladoun acuerdo histórico,llamado «Pacto de Toledo», des
tinado a reformar gradualmente el actual sistema de pensiones, con ei fin
de salvaguardar sus prestaciones.
(13) En efecto. siha dicho que «The European systems of welfare provision, based on the ideas of
solidarityand socialcohesion, are now under constant threat, not only because of the devastating
etlects of lasting high unemployment, internal financing imbalances and functional deficiencies,
but also because of tremendous outside pressures caused by tighter budgetary policies (etfect of
EMU), political, ideological and commercial counter-oflensives and. last but not least, growing
internationalcompetition- ThefinancingotsocialprotectioninEurope:achievingtheimpossible?
Martin Hutsebaut T R A NSFER — European Review of Labour and Research, Volume 2. number
4, november 1996, pag. 638. Asi es que, tos sistemas exigen adaptation a las transformaciones
del mercado de trabajo.
(14) RicardoPradas Montilla."Documentation Laboral*. Presentation,no. 49. Aito 1996. It.pig. 5
(15) "Una Proleccidn Social Publica y coo Garantfa de Future". Revista Union, no. 160. octubre de
1996
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En conclusión, puede afirmarse que la reforma de los sistemas de
pensiones se encuentra hoy en la agenda política de la práctica totalidad
de los gobiernos de los países desarrollados.
6. C O N C L U S I O N E S

Las transformaciones tecnológicas y la globalización de la economia
han cambiado las formas de contratación laborai. La búsqueda de la
competitividadha líevadalasempresas a reducirsus costes laborales.Asíes
que lasempresas multinacionales,deseosasde mantenerseflexiblesyactivas
frentea lacompetência global,optan cada vez más porcontratartrabajadoreseventuales1'61,con lafinalidadde poder respondercon rapideza lasfluetuaciones del mercado. El trabajo a tiempo parcial y temporal, así como el
descenso deisalarioen términosreales,son consecuencias inevitablesde la
globalización,a que podría llamarsede una lercera revoluciónindustrial.Es
posible decirse también que elestado de trabajodependiente o de empleo
por cuenta ajena en su acepción tradicionalestádesapareciendo, o tiendea
desaparecer, dei horizonte empresarial y desde esta perspectiva, pueden
diferenciarseuna categoriade trabajadoressituadaextramurosde larelación
laborai mediante contratos de prestación de servidos sin dependencia o
mediante contratosde actividades cedidas {subcontratación}(,7,.
El crecimiento dei desempleo, el envejecimiento en aumento de la
población y laeconomia que no crece alritmosuficientepara que ingresos
y gastos se equilibren,exigen mayores gastos en pensiones de jubilacióny
desempleo,,B).En consecuencia, lafinanciación de laprotección social se1
6
7
8
(16) La tendencia legislativa en Alemania se alzó desde los aftos 80 en delensa de la Ilexibilidad y.
consiguientemente. dei lavotecimieniodeitrabajotemporal como mal menor, bajo una dara premisa:
•■es mejor tener un trabajo por tiempo determinado que no tener ningún trabajo». La úllima Ley de
Promoción dei Empleo (BescháftigungsfOrderungsgesetz), que entró en vigor el 1 de agoslo de
1994. es el marco de la reforma dei mercado laborai alemano y fue llevada a cabo por el Gobierno
Federal con el finde mejorar la competitividad de laeconomia alemana. La leyincideprincipalmente
en la regulación de los contratos de duraciOn determinada y en la legalización de las agencias de
empleo privadas. La ley también incluye medidas alfomento dei trabajoa tiempo parcialy modifica
algtinos aspectos referentes a la subcontratación de trabajadores. flexibilizando la ley reguladora.
En Bélgica, la rnisrna tendencia se ftace notar. Recientemente, se ha emprendido un plan de refor
m a dei mercado laborai, iniciado con el Real Decreto de 24 de diciembre de 1993, aprobado por et
Parlamento el 21 de noviembre: el PlanGlobal,que ha adoptado la forma de Real Decreto. Las
Leyes de 30 de marzo y de 21 de diciembre de 1994. tras el acuerdo central para el biênio 19951998, firmado el 7 de diciembre dei mismo alio, entre a regular parcelas que hasta el momento
perteneclan a laesferade la negoclaclón colectiva y fueraselaboradas de acuerdo con una tendencia
liberal.Entre otras medidas que componen el Plan. puede hablarse de una flexibilizacióndei merca
do laborai, a través de la nueva creaciân de una seriede contratosde duraciOn temporal. En Italia,
la flexibilización dei sistema de contratación temporal empezó a partir de la segunda mitad de los
aflos 70, con el D.L. 876 de 3 de diciembre de 1977. Las Leyes 864 de 1984 y 44 de 1988 (conocida
como ley «De Vito»), fueran respuestas al grave problema dei desempleo juvenil.
(17) La obra de JeremyRilkin,"El Fin dei Trabajo". Ediciones Paidos. examina los efectos de la
tercera revolución induslrial sobre el empleo y sugiere la necesidad de un debate nacional más
profundo sobre los problemas y esperanzas do la nueva era.
(18) Según informe sobre la protección social en Europa (1995), los dos factores prlnclpales que
plantean problemas a los sistemas de protección social existentesson: a) el envejecimiento de la
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convierte en otro lema «estrella» en el contexto de las tendências dei
Derecho Social,cualsea,la«crisisdeiEstadodeiBienestar».Una verdadera
reforma dei sistema de protección social entraria muchas dificultades.
Todavia, un nuevo modelo debe ser presentado y debe partirdei mantenimientodei EstadodeiBienestarcon redefinicionesen términos de financiación y gestion.
En resumen, lacrisiseconómica existenteen lodo elmundo ha afeetado directamente la tasa de desempleo. Así es que lapoblación inactiva
ha aumentado y,en consecuencia, ha llevadoelsistema de protección so
ciala su propiacrisis.La flexibilizacióndeimercado de trabajoes una salida
para invertireste cuadro pero que no es laúnica via de recomposición dei
mercado"5’.Ellatieneque serutilizadacon moderación y elgobierno es el
principalactorde lasreformas,que no pueden serimpuestas,peroque pactadas con lasclases de trabajadores e patronales.
Murcia, 28 de febrerode 1997.1
9

población de la Unión, con elconsiguiente aumento de la pioporción de los recursos deslinada a
laspersonas que no contribuyen directamente en ta generación de los mismos; b) la persistência
de un elevado desempleo. acompaflado de una débil tasa de crecimiento econômico, que genera
importantes gastos en concepto de ingresos substitutivos e implica una reducción de las
recaudaciones. como consecuencia de la disminución de las cotizaciones. In-Política Social de
la Comunidad — SituaekSn a 1 de enero de 1996-, Comisión Europea. CECA-CE-CEEA. Bruselas
— Luxemburgo, 1996.
(19) Los ados 90 han alumbrado nuevas políticas de flexibilización dei mercado de trabajo. Asl.
Espada («reforma laborai- dei biênio 93-94), Bélgica (Plan Global) o Alemania (donde se amplia
laautorización de la contratación temporal por cinco ados más), asl como Francia (leyde reforma
de los contratos precários. 1990/613). -La duración dei contrato de trabajo en la U. E Evolución
reciente en los principales paises de la Comunidad Económica Europea-. Rivas Vallejo,Ma. del
Pillar. Revista Técnico Laborai n. 70. pág. 927.
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P S I C O L O G I A JUDICIÁRIA*

DR. ALMIRO SIMÕES RODRIGUES**

Sr.Presidente, Srs.membros da mesa, Srs.Juízes, Sras.Juízas, mi
nhas senhoras e meus senhores, é com imenso prazer que estou aqui
convosco e agradeço muitoas palavrasquentes,calorosase amigas do Dr.
José Pedro. Estaraqui, para mim, é uma satisfação, uma honra e um pra
zer, tanto mais que sinto esta emoção de teratravessado o Atlânticoe de
terencontrado a língua portuguesa.
O
Presidente fez referência ao Fernando Pessoa, que diziaque mi
nha Pátria é a língua portuguesa. De alguma forma, não me sinto estran
geironesta terra,devo dizerque fuiextremamentebem acolhidoe senti-me
em casa e em família.
É neste sentido que, conversando com Dr.José Pedro, nas circuns
tânciasque ele referiu, houve a idéiade poder partilharconvosco algumas
experiências.
Desloquei-me de fatoa São Paulo para dirigirum curso de "Psicolo
giaJudiciária”,uma matériaque normalmentenão é muitofaladano âmbito
dos magistrados e da atividade da aplicaçãodo direito,
Devo dlzer-vos,jáagora,se me permitisestapequena confissão, sin
to-me um pouco constrangido, neste momento, porque sendo uma pessoa
ligada à comunicação, sinto-me um pouco constrangido nesta situaçãode
comunicação.O espaço é também uma comunicação, aliásnós chamamos
uma linguagem procérmica.
Dizia isto porque, ainda agora, na semana passada, no curso que
regi tive oportunidade de fazer diferentes experiências, no próprio curso,
na própria sala,com as pessoas que dele participaram, exatamente para
demonstrar que o espaço é comunicação, e que é comunicação, sobretu
do, a linguagem não verbal.
Eu não sou propriamente um ator e portanto, também daqui lápara
baixo, para o fundo da sala, tenho uma certa dificuldade de controlar os
• Palestra proferida no Plenário do TRT-1S* Região, e m 14.4.97.
** Juiz português.
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sinais não verbais; estou muito distante de vós aí em baixo; eu digo isto
porque no total da comunicação que nós fazemos, sessenta e cinco por
cento é não verba! e trintae cinco por cento é verbal.
Ou seja, tenho consciência, neste momento, de que estou a perder
muito da comunicação que vem daí para aqui e, provavelmente, vós aíem
baixo estarais também a perder alguma da comunicação não verbal que
estou a fazeraqui neste momento.
Istoparece serimportantedesde logo:por que um curso de Psicolo
gia Judiciária para magistrados?
Se me permitirdeis,contarei um pouco de uma pequena históriaque
dizda razãode ser,da importânciaque a Escola da MagistraturaPortugue
sa atribuia esta área de formação. Estávamos no inícioda década de oi
tenta quando eu, que tenho formação em direitoe sou magistrado do Mi
nistérioPúblico, fizo meu curso para Juiz, mas optei pela Magistratura do
MinistérioPúblico.Seique aquias coisassão um pouco diferentes(no Bra
sil);nós temos duas magistraturasparalelase autônomas, mas são ambos
magistrados, quer o magistrado do Ministério Público, quer o magistrado
judicial.
Como dizia,fiza minha formação paraJuiz,mas opteipelo Ministério
Públicoe, na altura,professordo Centro de Estudos Judiciários,mas tinha
minha formação em Psicologia e fui aliciado (ó o termo), para irpara a
iniciativaprivada, ou seja, equacionei a hipótese de deixar a Magistratura
para trabalharna iniciativaprivada,sendo certoque a pressão se traduzia,
por exemplo, em ganhar o triplodaquiloque ganhava como Magistrado. E,
por uma questão de lealdade para com o meu diretorda Escola, uma vez
que eu era professor na Escola, eu disse-lhe o que estava a acontecer e
que poderia vira deixar a escola, porque estava a ser solicitadopara um
outro tipode atividade. E, esse diretor, provavelmente vós tendes ouvido
falar,era Dr.Laborinho Lúcioque veioa serMinistroda Justiçaatéhá pou
co tempo, disse-me que não me deixava sair;é uma pessoa que argumenta
muito bem e um diaperguntei-lhesobre não deixar-me sair,se então esta
va preso na Escola.
Eledisse-meque não,que não estava preso à Escola, não tinhafeito
mal nenhum paracumprirestapena;haviaa coincidênciade a Escola estar
instalada numa antiga prisão e, depois disso, veio dizer-me que não me
deixava sair; é evidente que se eu quisesse, iria embora, mas eu era
insubstituível.Mais uma vez eu argumentei dizendo que sempre tinhaouvi
do dizer que não havia pessoas insubstituíveis. Ele argumentou dizendo
que Isso é verdade, é uma regra, de fato não há ninguém insubstituível,
mas toda regratem exceção e eu eraa exceção dessa regra,porque, dizia
ele, o trabalho que eu já desenvolvia na Escola, na minha atividade de
formação, não era possívelserdesenvolvido por um juristae porum psicó
logo,porque o trabalhoque eu fazia,teriasempre mais qualidade do que o
trabalho produzido poressas duas pessoas. É claro que aproveiteia deixa
para dizerque, a serassim, eleaceitariapagar doissaláriosa duas pesso
as produzindotrabalhode qualidade inferior.Sabendo bem onde eu queria
chegar, atalhou dizendo, imediatamente: Mas se eu pudesse pagar dois
salários,pagaria, o que é verdade é que elepercebeu que tinhaque haver
aqui alguma mudança e deveriahaver algum aliciamento,também, para eu
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continuar.E o aliciamentoque eleme deu foitodoo espaço de liberdadede
criação, de concepção, dentro dessa nova área de trabalho, da psicologia
judiciária,porque a verdadeé que issofoisuficientepara eu me sentircom
campo, com capacidade de iniciativapara os projetosque eu iaconceben
do e que custavam dinheiro.Quando punha isso de lado,o diretorsempre
me dizia:Atue, faça e decida como se fosse diretor.
Como podeis compreender, são circunstânciasque levaram, de fato,
ao desenvolvimento desta matériada psicologiajudiciáriae,poressaspró
prias circunstâncias, conduzimos diferentes trabalhos.
Notai que estamos no princípioda década de oitenta;observando a
realidade da administração da justiça, examinando o que se passava do
ponto de vistado relacionamento do cidadão com a Justiça.Conduzi uma
investigação, e aliás,o Dr.José Pedro tem este trabalho, nós conduzimos
uma investigação, inclusive, com a supervisão técnica da Universidade
Lovaina,da faculdade de Psicologiae da faculdade de Direito,um trabalho
que dizia sobre a representação social da Justiça:o que é que o cidadão
vê, como elevê,como eleconcebe a Justiça.E as conclusõesque tiramos
então, foram verdadeiramente calamitosas.
Nós utilizamosdiferentesinstrumentostécnicos, que não valea pena
pormenorizar aqui, e perguntávamos às pessoas: quando pensa em Justi
ça,que outraspalavraslheocorrem? E as palavrasque normalmente ocor
riam em primeiro lugar eram exatamente injustiça, corrupção, sofrimento,
morosidade, lentidão...Coisas assim, desse estilo.Entendemos que os re
sultados desse trabalho foram objeto de reflexão profunda, durante uma
semana inteira, em que entraram os diferentes órgãos representativos da
Justiça, o Conselho Superior da Magistratura, a Procuradoria Geral da
República, a Ordem dos Advogados, as faculdades de Oireito, as faculda
des de Psicologia,as faculdades de Sociologiae,organizou-se, exatamen
te em Lisboa, nessa altura, um grande debate, aliás, que se alastrou por
todoo país sobre os dados, sobreas conclusões aque tinhachegado esse
trabalho.
Esse trabalho havia trazido o problema da lentidão e da dificuldade
de acesso do cidadão à Justiça.Motivou, assim, um segundo trabalhoque
foifeito,exatamente, no domínioda morosidadeda Justiça;e houve a coor
denação de diferentes setores, da área econômica, financeira, da organi
zação e métodos da gestão, para tentarmos diagnosticare veronde é que
este comboio, por assim dizer, embarrava. E, a partir de então, nasceu,
quer no âmbito do Centro de Estudos Judiciários (virado para a formação
dos magistrados), quer para o exterior, e através de um projeto que foi
concebido e estudado, no âmbito do Ministérioda Justiça,e então,jácom
o ministro Laborinho Lúcio, que havia sido o antigo diretorda Escola, de
senvolveu-se um projeto que se chamou “Cidadão e Justiça". E tudo isto,
este projetoque tevediferentesvertentes,levou,porexemplo,à existência,
à assinatura de um protocolo entre o Ministério da Justiça e a Ordem dos
Advogados, segundo o qual, em cada cidade ou vila,haveria um gabinete
de acesso ao Direito.
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Sabeiscomo é? A Ordem dos Advogados organizava,do ponto de vis
tada presençade pessoas que pudessem esclarecero cidadão,que pudes
sem orientaro cidadãoe o MinistériodaJustiçapagava as horasde trabalho
dessas pessoas que desenvolviam essa atividade.Isto,uma vertente.
Outra vertentefoia instalaçãode telefonesque podiam serfacilmen
te acessados por qualquer pessoa, por qualquer cidadão que, tendo um
problema, bastariadiscarum número e pôra questão,obtendo de lá,diga
mos, uma orientação, uma informação .E a orientação poderia até ser:
“consulte um advogado", poderia até ser:“vá ao Gabinete de Acesso ao
Direito,que está instalado na área da sua residência, na rua tal,para que,
daí, o seu processo comece a serconstruído”.
Porum lado,houve outrasvertentesde atuação,como porexemplo, a
utilizaçãode rádio,para fazerprogramas de esclarecimento sobre os direi
tosdo cidadão e o acesso que estecidadãopode terao Direito;programas
de televisão,divulgação e difusãode diferentesfolhetosexplicativos sobre
os diferentesramos do Direito,que interessamao cidadão.Finalmente,com
isso tudo, hoje,em Portugal, as questões da Justiçasão questões que ga
rantem audiência às estações de televisão,a ponto de haver uma estação
de televisão,que, diariamente,mantém um programaque se chama "O Juiz
decide".
Istotudo,por quê? Exatamente porque a PsicologiaJudiciária,tinha,
nas nossas investigações, nos nossos estudos, nos nossos contatos, che
gado à conclusão que era necessário alteraralguma coisa, na relação do
própriomagistrado como cidadão, com o utente, com o usuário. E, a partir
de então, desenvolvemos todo um conjunto de atividades nesta área, a
própria Lei Orgânica do Centro de Estudos Judiciários, que a Escola da
Magistratura estabelece em dada altura, e a Psicologia Judiciária como
matéria, como área de formação dos magistrados. Não só na formação
inicial,aquela que é dada inicialmente,para ascender à Magistratura, mas
também no âmbito da formação permanente, isto é, aquilo que aqui vós
chamais de reciclagens.
Neste âmbito das reciclagens foram organizados diferentes cursos,
por exemplo, na matéria de Comunicação e Relações Interpessoais, ou
Comunicação entre as Pessoas, por um lado, e comunicação do Tribunal
com a comunidade; e diferentesaspectosda relação,no que tem a vercom
a prova,porexemplo. Uma das matériasque tratamos agoraem São Paulo,
na semana passada, foia psicologiado testemunho e a fiabilidadedo tes
temunho e, como sabeis, o testemunho é uma prova, uma das provas ao
ladode tantasoutras, do arbitramento,da prova documental, da prova pe
ricial,etc.
Neste, chegamos à conclusão que o testemunho não é um documen
toe mesmo um documento pode terdiferentes leituras.Chegamos à con
clusão que o testemunho é atestado por pessoas e chegamos, também, à
conclusão (através da psicologia do testemunho, ou da psicologia em ge
ral)que, quando nós percebemos o mundo, não o percebemos como eleé.
Ao percebermos o mundo, nósconstruímoso mundo. Ora, ao construirmos
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o mundo, necessariamente, conferimos a nossa cor, conferimos a nossa
marca pessoal, individualizada. Isto porque somos indivíduos. Ao sermos
indivíduos, etimoiogicamente. estamos a dizer que somos indivisos, quer
dizer, ainda, somos iguais apenas a nós próprios. Isto é, não há ninguém
igual a mim, como não há ninguém igual ao Dr.José Pedro, como não há
ninguém iguala cada um de vós.Porissomesmo, há que terem considera
ção este aspecto individualizado que é:cada um percebe o mundo a sua
maneira.
Ainda no testemunho, se já temos estas restrições todas, relativa
mente à percepção do testemunho, também as temos depois,em relaçãoà
fase da memorização.
Permiti-me voltarum pouco atrás para vos dizerque o processo do
testemunhoé um processoque se desenrola em trêsfasesessenciais:uma
é a fase da aquisição, que tem a ver, essencialmente, com esta atividade
psicológica de apreciação de um fato;outra fase é a de retenção, que tem
a ver com a atividade da memorização e do manter, por assim dizer, na
memória e a terceiraé a fase,digamos, de recuperação, da atividade psi
cológica de recuperação que ocorre, normalmente, em termos de tempo e
de espaço; no momento do depoimento, quando é atestado, numa sala de
audiências,num julgamento,o depoimento, estamos a fazera recuperação
disso.
Agora vede, como resultado, istode alguma forma lançajáum boca
dinho para a questão da fiabilidade, isto é, posso eu acreditar sem mais
numa testemunha? Devo eu teralgumas cautelasquanto ao confiar,estou
a falarem fiabilidade, mas me parece que vós dizeis mais confiabilidade.
Notaiuma coisa:hojeas técnicasda comunicação estãotãodesenvolvidas
que é possível, porassim dizer,atravésde pequenos truques, viciara rea
lidade.Posso dizer-vosque no cursodesta semana, uma das questõesque
nós abordamos foiesta.Uma testemunha chega a um Tribunal e diz relati
vamente a uma questão: é isto;sobre o mesmo caso, outra testemunha
vem e diz:não é nada disso, é outracoisa, absolutamente o contrário.
Qual é a reação imediata que o Tribunal pode ter e quais magistra
dos, ainda que inconscientemente, sairiam a dizer o que pensam, a dizer
um de vós está a mentir, porque uma coisa não pode ser e não ser ao
mesmo tempo. E nós demonstramos e toda a gente ficou convencida de
que issoé possível, e que, normalmente, é assim.
Se projetássemos uma imagem na telade um retroprojetor,uns veri
am uma coisa e outros, outra. Agora a questão é analisar o porquê. Isto
prende-se, obviamente, à questão da fiabilidade. Inclusive, num discurso
que eu fizno Centro de EstudosJudiciários,um colega meu, Professorde
DireitoCivil,muito alertado para as questões das provas, experienteJuiz,
pôs-me, naquela altura, esta questão e eu fiquei radiante, satisfeitíssimo
por tersido ele a pôr-me esta questão diante dos futuros magistrados, di
ante dos juizesque estavam a fazera formação, porque é um Juizexperi
mentado. E foiuma questão, exatamente, nesses termos. Como eu disse
há pouco, se no Tribunal aparece uma testemunha a dizer em relação a
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alguma coisa:“islo",e outra vem e diz exatamente o contrário, uma delas
está a mentir. E demonstrei para ele que não. Que não. Afinal, pode estar
cada uma delasa vercoisas diferentes,mas nenhuma delas estarmentin
do. Isto pode ser para vós, por assim dizer, quase um pouco suspeito:ele
quer nos convencer de que a mesma coisa pode sere não ser ao mesmo
tempo. Eu não quero convencer, eu não convenço ninguém. Eu apenas
levantodúvidas e suscitodúvidas e tento demonstrar que, de tato, as coi
sas podem serassim. E provo, e é muito simples.O que o Juiztem de fazer
nesse momento? Não é concluir, imediatamente, que uma delas está a
mentir:é procurar o ponto de vistada testemunha e a referênciada teste
munha para perceber todo o trabalho construtivo que ela fez ao nível da
percepçãoe concluirque, afinal,é mesmo a mesma coisa.Agora notaique,
um processo de testemunho, digamos, em que uma testemunha perceba o
fato com cem por cento de rigor, memorize esse fato, às vezes, durante
anos e anos e anos; a testemunha viu um fato hoje e pode ser chamada
dez anos depois a testemunhar. É assim ou não? Uma das taissituações
em que antigamente se dizia:a Justiça tarda mas não falha;hoje issotem
de sertransformado numa oiitraasserçãoque é:“Justiçatardiaé injustiça”,
porque não é possívelfazerjustiçasem esses auxiliaresfundamentaisque
são as testemunhas; aliás, um dos primeiros autores que fez a primeira
tentativa, por assim dizer, de organizar cientificamente a prova, foi o Sr.
Geremy Benton, que trabalhou no University College of London. Ele dizia
que as testemunhas eram as orelhase os olhos da Justiça.E também costuma-sedizer,ao níveldos adágios,que quando um Juizvaipara o inferno,
vai a cavalo nas testemunhas. Obviamente, por causa da atividadede jul
gamento. Só que, hoje, nós estamos um pouco na situaçãode poder inver
tertambém estaafirmação.É que o Juizdeve tero mínimo de conhecimen
tos indispensáveis para produzir uma boa comunicação e uma boa quali
dade de comunicação, porque, no fundo, é da qualidade da comunicação
que pode resultara verdade.
Nós, quando pretendemos fazera prova, num julgamento, não temos
muito de certeza, penso que hoje já ninguém pensa isto;não queremos
ter a veleidade de reconstruir, Carnelutti utiliza esta expressão, mas
Carnelutti se viessecá,hoje,corrigiria,com certeza,sabendo e conhecen
do algumas conclusões, digamos, de outras ciências que podem dar esta
contribuição, inestimável, para o Direito.Carnelutticorrigiria,com certeza,
esta expressão. Nós não pretendemos, de maneira nenhuma, repetir ou
reconstruirtalcomo, e como elediz:um cão que farejae que vaià procura
e encontra, isto é, os fatos teriam levado a um determinado caminho que
nós teríamos que fazer hoje, novamente. Fazer o caminho agora, ao con
trário,para reconstruirexatamente a situação.Istohoje é impossível. Por
tanto, desiluda-se quem ainda pensa ou quem pensa que quando está a
fazera prova num julgamento, está a reconstruir,está a repetira situação
ocorrida. Não, o que está a fazer é obter,digamos, uma qualidade de co
municação que satisfaz as necessidades do cotidiano para aquele caso,
para resolveraquele litígio;no fundo é isso.Só que a qualidade,ou melhor,
a verdade há de sero produto da qualidade da comunicação que nós faze
mos. E se o Juiz, tendo ao seu disporum cabedal de conhecimentos, não
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os utiliza,se calhar,poderemos invertera situação(a que há pouco eu me
referia) e o que se passará agora é as testemunhas irem para o internoa
cavalo no Juiz, porque, exatamente, o Juiz, porausência, porassim dizer,
desta disponibilidade, disponibilidade que poderia, eventualmente, provo
car um errojudiciário.
Portanto,como dizia,esta testemunha que é capaz de percebercom
cem por cento de rigor, memorizar com cem por cento de fiabilidade, ou
confiabilidade, e de recuperar e com cem por cento de sinceridade, esta
testemunha não existe,mas é possívelaproximarmo-nosdela se estabele
cermos esta qualidade de comunicação.
Penso que, não seise entraria,em grandes pormenores neste domí
nio,-mas uma coisa é certa:é que todos nós,do pontode vistapessoale do
ponto de vistadas relaçõesinterpessoais, funcionamos em termos de par
tilhade conhecimento com as outras pessoas, com quatro grandes áreas.
Aquiloque nós chamamos de áreas abertas, que são áreas que são parti
lhadas, igualmente, que eu conheço de mim próprio,que os outrosconhe
cem de mim próprio, que são abertas. Há áreas escondidas, istoé, áreas
de conhecimento ou fatorque eu conheço de mim próprio,mas que escon
do a todo custo e que não quero que os outros conheçam: são as áreas
escondidas. Há áreas, também, digamos, que são conhecidas pelos ou
tros,mas eu próprioainda não descobri e áreas completamente desconhe
cidas por mim próprioe pelos outrosque me veem.
Ora, o segredo de alguma forma, digamos, do ponto de vistada co
municação,é reconduzircada uma destastrêsáreasà áreaabertae partilhálasigualmente.E porquê? Istoé importantesob o pontode vistado magis
trado,porque na medida em que o magistrado dá sinaisde congruência, e
agora eu estou a utilizarum termo do Cari Rogers, que falano modelo da
congruência como o idealda comunicação, e este modelo exprime-se nes
tes termos: desde que haja congruência entre a experiência, istoé,aquilo
que eu vivi,aquiloque estou a sentirou aquiloque ocorreu comigo, e aqui
loque eu dou como estarefetivamentea acontecer comigo e a comunica
ção que eu faço.Aqui, temos uma comunicação perfeita.E quem faz esta
comunicação perfeita? Sabeis quem é que faz? Exatamente as crianças.
As criançassão exlremamente congruentes na comunicação, porque aqui
lo que estão a sentirno momento, que dão conta de que estão a sentir,
comunicam, transparentemente. Nós utilizamos mecanismos de falsidade
ou de duplicidade ou atá de não crermos;reservamos a comunicação.Pode
estara aconteceralgumacoisacomigo e porquenão convém, eu não trans
mito isso. Mas, também, pode estar a acontecer alguma coisa, deixai-me
só dar um exemplo, que isso,atravésde exemplo, vós ideslámais depres
sa, creioeu.
Imaginai, por exemplo, que alguém, por conveniência social, vá a
uma festa, alguém vá visitaroutra pessoa, mas vá por conveniência so
cial,porqueos outrosforam,organizou-se uma festa,deu-seuma festae a
pessoa foi lá.Mas a pessoa está lá, está maçada, está a não gostar de
estar lá e encosta-se, repimpa-se na cadeira, agita-se, boceja, etc.e, no
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momento da saída, pode dizer, perfeitamente: tive imenso gosto em ter
estado aqui.Istoé uma questãode incongruência de comunicação.Se nós
ouvirmos, ou se nós observarmos, os sinaisnão verbais,toda a gentecon
cluique aquela pessoa esteve maçada de estarali.Esta pessoa foiincon
gruente, porque a experiênciae a consciênciaque teveda experiêncianão
se refletiu na comunicação. Notai que eu estou sendo muito genérico, é
extremamente difícilpara mim, depor aqui, neste momento, uma semana
inteirade trabalho:estou a simplificarsem sersimplista,por assim dizer.
Ora, tudo istoé importante porque, o magistrado, na medida que dá
sinaisde congruência, estimulaa pessoa com quem estáa contactar,a ser
congruente também, a ser sincero.
Inclusive,aquiem São Paulo eu produzieste pontode vista,devo ao
Brasil(nestecaso concreto, a São Paulo), o fatode tertidoeste momento
de criaçãoe de me estimulara criar.Digamos que fizum pouco, uma sínte
se da reflexão que vinha fazendo; ocorreu-me aqui, exatamente em São
Paulo.
Tem a ver,exatamente, com os doisparâmetrosque eu tenhoestado
a colocar:o que é a comunicação e a qualidade da comunicação, a verda
de no julgamento. A talverdade que satisfazas necessidades cotidianas.
Então estacomunicação nesta minha síntesetem quatroelementosfunda
mentaise quatrocritériosde validaçãodentroda presençadesses elemen
tos.Um dos elementos primeirosque tem é, exatamente, a compreensão.
Eu, magistrado, na minha comunicação, na comunicação quefaço nos dife
rentes atos processuais,quer ao níveldos depoimentos (ouviras pessoas
e registraro que dizem), quer ao nível das audiências, das instruções de
julgamento, devo estar essencialmente preocupado com a compreensão
daquiloque a pessoa me querdizer.Existeuma técnica,existeum proces
so que eu vou me absterde vos levarporaí,agora,porqueestaríamosaqui
a semana toda.
Qual é o critériode validação?
O
critériode validação há de ser aquilo que nós chamamos a infor
mação de retorno, a realimentação, o feedback, ou seja,o critériode vali
dação é a compreensibilidade. Está a ser compreensível ou não; se não
está, terá que atuar nas diferentes variáveis da comunicação ou alteraro
código, ou simplificara mensagem, ou, eventualmente, alteraro canal. Es
tou a utilizartermos técnicosda comunicação que precisariamde uma ex
plicação maior para a total compreensibilidade. Mas, sigamos para o se
gundo elemento:o que a mensagem teriade conteré o acordoentretodas
as pessoas envolvidas na comunicação, de quererem efelivamente comu
nicaro que têm para comunicar.E qualé o critériode validação?Há de ser
o rigor,a retidãoe a ética.O outroelemento importanteé a confiança recí
proca, e esta confiança recíproca nasce um pouco daquiloque eu diziahá
pouco, quando vos apresenteique haviaas áreas abertas,desconhecidas,
escondidas, etc. A verdade, digamos, o resultado da recondução destas
diferentes áreas é uma área aberta, porque é nessa área aberta que se
gera a confiançae a segurança.Istoé aplicávelàs relaçõesde amizade, às
relaçõesconjugais, poderíamos entrarpor aí afora.
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Por exemplo, no domínio das relações conjugais, o progresso e o
amadurecimento dos doiscônjuges, taz-se, um pouco, à custa,exatamen
te, do engrossar a área aberta. Quanto mais eu conheço do outro e ele
conhece de mim, quanto mais eu lhe revelodo que eu tenho escondido, e
ele me revela coisas que eu não sabia, este processo de confiança e de
segurança mútua vai progredindo também. Ora, é exatamente esta confi
ança recíproca que, de alguma forma, é necessário também estabelecer
nos própriosatosprocessuais e poraquipassa muitodaquiloque eu disse,
há pouco: o estabeleceruma relação de confiança entrea Justiçae o cida
dão; sem istonão é possível, no momento da audiência,criaruma confian
ça recíproca. Ora, esta confiança recíproca tem, como critériode valida
ção, exatamente, a sinceridade.
As pessoas são sincerasou não, naquiloque estão a dizer;confiam
ou não uma na outrae,finaimente, o elemento que nós buscamos em ter
mos finais, o elemento da comunicação, que me interessa, agora, é o co
nhecimento partilhado;notai,o conhecimento partilhado,é dele que nasce
a satisfaçãodas taisnecessidadesda vidacotidiana,na medida em que as
diferentestestemunhas, de formacompreensível,com retidão, rigore ética
e,também, com sinceridade,põem o que têm,os fatos,e a formacomo têm
de os ver,presentes na salade audiência,ou no momento processualpró
prio, envolve o que isto vai trazer: a verdade; portanto, o conhecimento
partilhadotem como critériode validaçãoa verdade.Ora, estaverdade, ou
a concepção desta verdade foi uma das questões, também, que aborda
mos no curso, tem um determinado enquadramento cultural, que se tem
vindo a repetirao longo dos séculos e que de alguma forma estápresente
no dia do julgamento final.
Algo que todos conhecem, ao nível da própria Bíblia, o livro do
apocalipse tem lá uma descrição do julgamento do dia final;as próprias
sequências, digamos, das cerimônias fúnebres trazem também toda uma
série de aspectos relacionadoscom essa concretização deste julgamento
finale eu estava aqui a procurar uma pequena nota, que também foium
dos progressosque obtiveaqui,em São Paulo.Mas dizíamos que é possí
vel nós estabelecermos um paralelismo entre a forma como é visto esse
julgamento final e aquilo que deve ser hoje um julgamento dentro desta
preocupação da relação entre o cidadão e a Justiça;notai que, — deixaime fazer um outro parêntesis, — todo esse trabalho que vos relatei que
fizemos,e que experimentamos em Portugal,tevecomo ponto de partidao
princípioda Constituiçãoem que a administraçãoda justiçaé feitaem nome
do povo. Não sei se algum dia tomamos consciência das implicações pro
fundasdisto.Os tribunaisadministrama justiçaem nome do povo.É assim,
literale textualmente, o princípioda Constituição de Portugal.Ora, se ad
ministram a Justiça“em nome de", e o cidadão,de alguma forma, é a justi
ficaçãofundamental de todaa atividadejudiciária;eleé que é o patrão, nós
estamos a serviço dele; se nós tivéssemos consciência profunda disto,eu
tenhoa impressãode que muitascoisasse alterariamde uma formaperfei
tamente espontânea e natural,sem violência,sem forçar,sem termedo de
perder o que quer que seja.Ora, mas voltando à talmatriz do julgamento
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final,a descrição do Julgamento finalé mais ou menos isto:as trombetas
ressoam, os mortos levantam-setodos,o própriomar devolve os seus mor
tos,juntam-se à beirado trono,nesse tronosenta o supremo juizoniscien
te e onipotente, manda viro livro,o livroem que tudo está escrito, istoé,
está láa verdade e toda a verdade sobre cada uma das pessoas que vão
ser sujeitas ao julgamento e finalmente, sai a sentença, para a esquerda
ou para a direita,os bons,os maus, os que praticaramo bem, os que prati
caram o mal. Eu não sei se reparastes que aqui há alguns elementos es
senciais: primeiro, o mundo é perfeitamente reduzido a cinzas, á o fim do
mundo e é, por assim dizer, o começo da eternidade. Aquele conjunto de
elementos que convém, por assim dizer,salientar:primeiroé a redução da
diversidade, da diferença, à homogeneidade. Reduz.Tudo reduzido a cin
zas.Depois há uma grelhadicotômica de análiseda própria verdade, ou é
bom ou é mal,senta-se à esquerda, senta-seà direitaou vaipara o inferno
ou vai para o céu. Depois, as pessoas que vão serjulgadas não têm outra
atitude que não a de ficarem mudas e quietas. Quietinhas e caladas, por
que têm a consciência,se estátudoescritono livro(que é o que eu iadizer,
aliás,conhecei provavelmente a expressão latina:da sequência que apare
ce nas missas dos grandesautores clássicos:“Cum sum misertuncdícturi"
"Sou miserável, o que é que vou dizer então?”Está bem. Parece-me que
esses elementos que definem as grandes linhas do quadro do julgamento
finai terão de ser ciaramente invertidos, até porque há sinais claros na
própria cultura e nas grandes correntes do pensar, por exemplo, nas cor
rentes de interpretação histórica, que dizem que o que é justo e o que é
injusto, o que é bom e o que é mau não devem ser procurados no ente
transcendente (alguém que ditao que é bom, o que é mau, o que é justo,o
que é injusto) mas deve ser procurado na interpretação da História, ao
longo dos tempos. Basta pensar, por exemplo, nas teorias relacionadas
com a democracia em que claramente se preconiza um papel de participa
ção do cidadão, participaçãodas pessoas, as noções de partilhae de soli
dariedade são importantes, e era, neste dar e neste receberque se pode
riam encontraralgunscontributos,para a definiçãodo que é justoe do que
é injusto, do que é bom e do que é mau e tantos sinais que poderíamos
encontrar de que este mundo, o dia da ira,ou esta matriz de julgamento
está a mudar. Está a mudar, claramente para um “dies comunicationalis”,
para um diada comunicação, para um diado diálogoem que a verdade e a
mentira, o que é justoe o que é injusto,o que é bom e o que é mau há que
ser encontrado exatamente no diálogo, na participação; então, esta outra
proposta há de tereste quadro alternativo,parece que haveriade terpelo
menos esse elemento. Não mais a redução à homogeneidade, porque a
verdade estará na diferença, na diversidade e na complexidade do próprio
mundo. A realidadeé complexa, é diversa,portantonão poderemos reduzir
à homogeneidade, mas há claramente sintomas de hojeestarmais do que
adquiridomesmo no própriomundo do direito,o chamado direitoà diferen
ça.Aí está um elemento de contraposição ao outroquadro, mas não pode
haver mais a talgrelha dicotômica de análise:entre o bem e o mai há um
meio-termo, entre o justo e o injusto há um meio-termo, as coisas não
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podem sertão dicotômicas; por outro ladotem de haver um lugarde parti
cipação, istoé, um livropara esta verdade, para este outro quadro; não é
mais um livroque está escritoe que entãocontém tudo.É um livrobranco,
que vai serescrito atravésda qualidade da comunicação, através da parti
cipaçãode todosos intervenientes,na construçãodestaverdade. São ape
nas reflexõesque vêm no sentidode nos dizerque a qualidade da comuni
cação é hoje o grande garante da verdade, voltoum pouco atrás para vos
dizer que não é mais possível hoje pensar que quando fazemos um julga
mento estamos a repetir;mais:o própriomagistrado estáno centrode todo
este processo e se o magistrado está no centro de todo este processo, a
qualidadeda comunicação depende de elefuncionarbem, simultaneamen
te,como interventore como ator,istoé,o magistradotem de sersuficiente
mente capaz para se afastar da realidade porque é ele quem garante e
valida os taiscritériosda qualidade de comunicação, é eleque verificase
há compreensibilidade ou não, é eleque investiga se estão corretasa reti
dão, o rigor ou a ética, na própria comunicação. É ele que analisa se há
sinceridadeou não e é eleque de alguma formaguardae é guardiãodessa
mesma verdade, obtidaatravésdeste processo.Simultaneamente o magis
tradodeve manter estaposição de distanciamento, mas deve aproximar-se
para garantir esta compreensão. Deve, portanto, ser a pessoa que mais
perto está da vida, para melhor a compreender. Eu diria mesmo, que nós
estamos no domínio do direitoprofundo. Penso que, nós quando estamos
ao nível dos códigos e das normas, estamos ao nível da generalização e
da abstração. Mas isso só tem interesse se foraferido em função do caso
concreto,que lhedeu origematravésdo processode elaboração legislativa
ou que vaiser agora utilizadopara resolvero problemaconcreto;portanto,
o conhecer a situação concreta é fundamental para obtermos esta mesma
verdade de que estamos a falar.Parece-me portanto, que, de alguma for
ma, a primeirapessoa a questionar-se(doponto de vistade se autoconhecer) é mesmo o magistrado, porque,conhecendo-se melhor, mais confian
ça e segurança tem em sipróprio e que por isso mesmo evitaprojetar na
situação ou fazer compensações na situação; sobretudo um dos grandes
domínios, por exemplo, de investigação da área da psicologia judiciária
hoje é exatamente o das motivações não-jurídicasda decisão judicial,isto
é,eu fundamento a minha decisão do ponto de vistado direito,tudo bem;
até provavelmente, do pontode vistada lógicamatemática elasdevem es
tarperfeitas.Mas em que medida eu as dou sem saber? Em que medida eu
me projeteina decisão sem me terdado conta disto? Em que medida é que
eu, como pessoa que também percebo, que também construo o mundo,
marquei, pus a minha marca pessoal? Ora, o Juiznão pode levarà decisão
os seus valores pessoais.Também digo que não ó possível termos magis
tradosou juízesbacteriologicamentepuros.O Juizdeve tersentimentos,o
Juiz deve ter valores pessoais, o Juiz deve ter emoções. A questão é
controlá-las.A questão é, antes disso, conhecê-las. A questão, ainda an
tes,é dar-secontado que estáa acontecer.Istoparece ser,hoje,digamos,
um caminho que a psicologia judiciária está a investigar, que nos pode
levarde fatoa uma melhorqualidade de comunicação, não só em cada ato
processual mas também com a própriacomunidade e com o cidadão.
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Eu penso que tereipassado em grande abertura, em objetiva de pei
xe, algumas das questões, e poderíamos, eventualmente, é natural que
haja pessoas que possam querer dialogare tereiimenso gosto nisso, mas
jáagora, antes disso,dar-vos-eiapenas uma pequena idéiadesta matéria,
da formação ou do desenvolvimento pessoal. É uma das matérias a que o
Centro de Estudos Judiciários da Escola da Magistratura Portuguesa dá
muita atenção porque entendemos que o magistrado ou o juiz não pode
reduzir-sea um mero técnicodo direito.Se nós defendermos isso,nos dias
de hoje, creioeu, é minha opinião, estou aberto a discutirisso,corremos o
riscode pôr em causa o nosso própriotrabalho.Porquecom as linguagens
de quinta e sexta geração de informática é possfvel programar o Código
Civil,o Código Penal,o Código doTrabalhoe pôr no computador.Programe
um por cento. Dê-lhe os dados e ele faz,o computador, com estas lingua
gens inteligentes faz sentenças melhores do que o melhor dos juízes. E
então,sedefendermosque o magistrado é um mero técnicodo direito,como
o rábula e coisas do gênero que dizem que o juiz ou o magistrado é a
pessoa, é a boca que ditaa lei,entãocorremos o riscoclaramente de ficar
mos todos desempregados. Não há mais, porque os computadores fazem
melhor trabalho do que nós.Agora também temos que assumir as conseqüências, se não simpatizarmos com esta perspectiva, temos de assumir
as consequências, e então assumimos a nossa própriadimensão humana,
portanto o magistrado não pode ser um mero técnico de direito,tem que
ser uma pessoa a julgaroutras pessoas. E se me fosse permitido dizer a
minha preferência, eu digo-a já:eu prefiro de longe ser julgado por uma
pessoa a serjulgado porum computador, mesmo assim.Então,como dizia,
isto tem alguns reflexos na formação que nós fazemos, porque além das
áreas que poderíamos nomear estritamente técnicas, direito civil, direito
penal, direito do trabalho, direito da família, direito dos menores, direito
administrativo, constitucional, direito...enfim, tudo que podeis pensar; te
mos também outravertentede formação na área cultural,portantotemos o
teatro, temos o cinema, temos a sociologia, temos a psicologia, temos as
simulações em que, do pontoda formação, o nosso laboratório é mesmo a
sala de audiências e, portanto, na sala de audiências, os próprios audito
res de Justiça assumem o seu papel de magistrado e julgam, e julgam a
sério; a sério neste sentido, representamos usando a técnica de “roleplaying",de simulação. Eu trouxe inclusiveà Escola,e em São Paulo ficou
uma gravação em vídeo, exatamente de uma destas audiências de instru
ção e julgamento em que tantopode passara farsado Raul Brandão, como
pode passarum textode Brecht, assimcomo, porexemplo,julgamos a crô
nica dos bons malandros, do Mário Zambujal, provavelmente, em que ele
descreve um assaltoao museu de arteda Gulbenkian, em que foiroubada
uma sériede jóias,tudo istoó representado;só que depois,vamos analisar
tudo; até que medida é que aquele gesto poderia ter influenciado a teste
munha, poderia terfacilitadoou dificultado na atitude de compreensão, e
normalmente esta apreciação do julgamento é feita interdlsciplinarmente.
Temos diferentes áreas, diferentes pessoas, técnicos que vêm participar
deste fato.Uma das áreas que entram exatamente no domínio da psicolo
gia judiciária e que nos vai dizer, que vai prestar conta do porquê, a co
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municação não verbal não foidevidamente controlada, e agora, deixai-me
dizer só uma outra coisa: é que eu vos disse há pouco que do total de
comunicação que nós fazemos, sessenta e cincopor cento é não verbal e
trinta e cinco por cento é verbal; eu penso que esta afirmação chega e
sobra para ser conferida importância à comunicação não-verbal. Em ter
mos simples, istochega para concluirmos que porvezes é muito mais im
portantevercomo sediz,do quecomo sediz.Eu lhesdariadezenasdeexem
plosda minha própriavidaprofissional,de magistrado,em que foiextrema
mente importante controlara comunicação não-verbal, e digo-vosistopor
que felizmenteeu era magistrado e sou magistrado com formação em psi
cologiaatédeterminados pontos.Só para dar um exemplo, só para dar um
cheirinho: tratava-se de um julgamento numa comarca perto de Lisboa,
Loures, uma grande cidade nas imediações de Lisboa, eu estava na ban
cada do Ministério Público, era um caso de grande repercussão pública;
estavam na bancada, advogados dos mais ilustresda banca de Lisboa, um
desses advogados tinha interrogado a testemunha da sua banca e em de
terminada altura levantou-se, quase em cima da testemunha e disse: eu
vou fazer-lhe uma pergunta muito importante, e neste momento eu protes
tei;— da bancada do Ministério Públicoeu protestei,— e pedi ao juizque
essa pergunta fosse feita do mesmo lugar de onde tinham sido feitas as
outras. Primeiro porque não há perguntas importantes e menos importan
tes do pontode vistado julgamento penal:o que está em causa, o objetivo
do processo penal é a verdade material, portantonão há perguntas impor
tantes, há perguntas. Depois, o problema que estava aqui era que o advo
gado. eu nãovou representarisso,mas eu representeiistona semana pas
sada, e as pessoas perceberam muitobem o que eu jávou vosdizer.O que
estava a acontecer é que o advogado estava a invadiro espaço intimo da
testemunha.Porque há um espaço íntimo.Istoficoudemonstradoaií,e notai
aquique são duas coisasdiferentes,quando àquelaalturapergunteia uma
pessoa da assistência:venha teraquicomigo, venha tercomigo.E eu esta
va de pó.E a pessoa veioa andare a andar.A partirde determinada altura
começou a travar, a travare, abruptamente ela pára. Eu digo: não, venha
teraquicomigo, e a pessoa não dá um passo em frente.É fato.Tive de ser
eu a avançar, porque ela não avançava mais. Eu demonstrei este fato a
semana passada. Ora, o que estava aliem jogo era exatamente o espaço
como comunicação. Esta pessoa repetiu o trajetopara dizereu comecei a
travar aqui e daqui não fuicapaz de avançar e parei. Estão as medidas
claras, digamos, da definição do espaço. Na medida em que o advogado
está a invadir este espaço, que é o espaço que permite passar, está no
espaço intimo. O espaço que me permite, que está à minha roda, que é
mais ou menos um metroe setenta,um metroe oitenta,esteé meu espaço
privado, onde as pessoas podem entrar, mas não é qualquer pessoa que
entra.A partirdaié o espaço público,pode passarqualquer pessoa, que é
indiferente.Notai,istotambém tem um enquadramento próprio,porqueesta
regra não é aplicável ao metropolitano, ao metrô, como vós dizeis, numa
hora de ponta.Agora, numa alturaem que uma carruagem vaivazia, prati
camente,vailáuma pessoa,vóstendesquarentalugares,e senta-seexata29

mente ao lado daquela pessoa: isso é uma comunicação não-verbal clara,
porque de alguma forma, nessas condições, está-se a invadir o espaço
íntimodessa pessoa, essa pessoa vaiíicarincomodada.
Esta testemunha, na medida em que estava sendo invadidano espa
ço íntimo,está sob pressão e se o advogado ainda porcima induza ques
tão,elanão vaidizero que tem para dizer,vaidizero que senteque a outra
pessoa quer ouvir para se libertardela rapidamente. Este é um pequeno
ponto, ó evidente que o juiz atendeu, o presidente, o advogado, era um
coletivo,um órgãocolegialcoletivo,eram trêsjuízes,o julgamentoíoiinter
rompido, fomos ao almoço e já praticamente ao nos aproximarmos da so
bremesa, o juizpergunta:porque você foiincisivoa protestarnaquela situ
ação? Eu expliquei isso exatamente. E ele disse isto:olha, nunca tinha
dado conta, nunca tinha dado conta que isso pudesse serassim.
E uma das coisas que eu dizia para os juízes com quem trabalhei
esta semana é exatamente isso, vós nunca mais podeis dizer na vossa
vida que nunca tivestesvistoisso,que nunca tivestespercebido isso,por
que tendo estado aqui neste curso, nunca mais na vida podeis dizer com
sinceridade que nunca tivestes percebido que existia um espaço íntimo,
um espaço privadoe um espaço públicoe que invadiro espaço íntimopro
voca pressão e induz situações. Aliás, a indução é outro problema de or
dem não-verbal; por exemplo uma experiência que eu fiznum curso esta
semana, induziclaramente duas testemunhas a dizero que eu queriae eu
não forceias pessoas;e as pessoas reconheceram que eu induzi.Foimuito
simples: apresentei uma figura ambígua; com uma das pessoas tive uma
conversa, ou melhor,deia informação que haveriaum problema muito gra
ve na cidade de São Paulo, com uma praga terrível de ratos que tinham
acabado de entupirtodosostiposde esgotosde São Paulo.À outrapessoa
disse que tinha sidofeitauma sondagem e um inquéritojuntoàs mulheres
mais bonitas e que elas tinham por hábito preferiros carecas, os homens
carecas.Apresentei uma figurapor um momento, pequeno, curtode expo
sição, e perguntei a uma o que é que viu.Eladisse: um rato.O que é que
viu? Um homem careca.
Ah, sim, claro que as pessoas dizem: mas afinal,essas coisas funci
onam, nunca me tinhadado conta de que funcionam. Mas funcionam.Ago
ra,aquiloque eu vos dissehá pouco: perantea disponibilidadedestas téc
nicas de comunicação, perante a possibilidade de outras pessoas dispo
rem desse princípio, o magistrado eticamente, honestamente, intelectual
mente, não pode deixar de conhecer, porque se o magistrado é a pessoa
responsável pela condução da audiência, como é que o magistrado deixa
fazeruma coisa dessas nas suas barbas? Mesmo que não as tenha.
Esta é a grande questão, meus senhores e minhas senhoras. É este
um domínio fascinante, digo-vos da psicologia judiciária, é este um domí
niofascinanteda formaçãoatualizada, da formação interdisciplinar,da for
mação que é hoje necessária para compreender o tal mundo complexo,
diverso e que não é de maneira alguma mais possível de ser reduzido à
homogeneidade ou a cinzas. Daí, penso terconcluído que do ponto de
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vistada formação do magistrado é extremamente importanteo saberouvir,
mas sobretudo o saberobservar.A comunicação não-verbal,insistoagora,
quase à guisa de conclusão, porque de alguma forma seria uma das men
sagens que eu gostaria de vos deixar. É que a comunicação não-verbal
constitui sessenta e cinco por cento da comunicação, notai ainda mais,
esta comunicação é espontânea, e inconsciente, portanto é a mais autên
tica.Se vós estiverdes numa situação de embaraço, de certeza que não
têm, em hipótesenenhuma de controlaro ruborda face,o suordas palmas
das mãos e eventualmente a contração dos músculos faciais, mesmo que
dizeis que estais calmos e serenos, nada preocupados, está tudo bem
convosco, nós podemos ouvirdizer que está tudo calmo: eu estou calmo,
eu estou bem, mas se eu estivera observar o rubor,aqueles pontinhos de
suor a saltar, a brilhar, e os músculos da cara contraídos, á uma das tais
situações de incongruência de que falava há pouco e de que falava Cari
Rogers.A comunicação verbal,essa é consciente,controlávele controlada.
Eu estou de alguma forma com a preocupação de escolher palavras que
possam integrar-sedentro do dicionáriocomum. Eu posso reduzira veloci
dade de minha comunicação exatamente para não despertar e dizera pa
lavraque eu não queria dizer;agora, em termos não-verbais, eu não tenho
hipótese nenhuma.
Vou vos dar um outro exemplo de como essas coisas podem funcio
nar a nível de julgamento:imaginai que hoje utilizandoestas técnicas dis
poníveis, alguém, e não quero entrarmuito por aí,mas vamos admitirque
alguém prepara as testemunhas para o julgamento.Nós sabemos que isto
acontece no escritório do advogado antes, ou alguém chama as testemu
nhas ao seu gabinete. Eu não estou a dizerque fazem bem ou fazem mal;
normalmente o que a gente diz é que as coisas malfeitas são feitaspelos
outros, nós não as fazemos. Mas vamos admitirque istoacontece.Vamos
admitirque a testemunhafoipreparadaexatamentepararesponderàs ques
tões tais, tais,e tais. Só que como a complexidade da vida ultrapassa a
imaginação de qualquer pessoa que a queira preparar, é feita no ato, no
julgamento; uma pergunta à testemunha, para a qual a testemunha não
tinhasidopreparada. Se nós observarmos o não-verbal, o não-verbal pode
dizer:ah, não sei.Não me recordo. Mas esse não me recordo, eu não sei,
pode seracompanhado com estegesto de comunicação não-verbal(dirigirse ao advogado que está lána bancada); istochega para nós concluirmos
que houve alitruque. Quer dizer, se ela olha e se dirigecomo quem quer
dizer, o que é que eu vou responder agora, ou seja, insisto que é muito
mais importante dar atenção à forma como se diz, do que ao que se diz.
Istoé apenas um pequeno controle:dizermos que a comunicação não-ver
balalém de tero peso que tem na comunicação, nos termosque vosreferi,
ela é inconscientee espontânea e por isso mais fiávelainda. Então temos
de treinarum pouco, começar a treinar e a observar do ponto de vista de
apreendermos os códigos não-verbais. E há uma coisa que é certa:é que
os códigos não-verbaissão quase universais, mas também os há culturais.
Se eu tomar esta atitude (coloca o corpo para a frente) e estiver a ouvir
alguém, e tivernessa atitude,toda a gente dá conta de que eu estou inte
ressado,estoua ouvir,estou a acolher;e se eu me repimpar,cá paratráse
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me esticar, me afundar pela cadeira abaixo, as pessoas vão dizer: está
chateado. Se eu puder andartodo curvado e premido, tudo isso é comuni
cação não-verbal. É evidente que estou a pensar: há códigos comuns a
todo serhumano, mas há códigos específicos;se eu fizerisso.só paravos
dar um cheirinho, de como é que se poderiatrabalharao níveldo pequeno
grupo,como é impossívelneste momento, apresentar,vou demonstraressa
pequena experiência: se eu voz fizerassim (balança a cabeça para os la
dos) o que é que estou a dizer? Não.
E se eu fizerassim? (balançaa cabeça paracima e parabaixo).Sim.
E se eu fizerassim? (joga a cabeça para tráse fazum som de estalocom
a boca).Os árabes estão dizendo não.
Eu penso que já temos aí matéria suficientepara vos dar uma idéia
do que foium pouco a matéria que eu vim tratardurante uma semana no
cursoquefoidado em São Paulo,equevosdeixoaquiuma pequena amostra
da importância que ela pode terhoje para a formação dos magistrados e
para aqueles que lidam diretamente com a massa, com a prova.
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Professor do Centro de Estudos Sociais de Lisboa;
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E S T U D O MULTIDISCIPL1NAR

R E F O R M A D O JUDICIÁRIO

JOSÉ LUIZ QUADROS DE MAGALHÃES<*>

A proposta de emenda à Constituição n. 96-A de 1992, com
as PECs 112-A/95, 127-A/95, 21S-A/9S, 36B-A/9B e 500-AJ97,
trazem Inúmeras discussõesImportantes sobre a reformado
PoderJudiciário. Vamos neste artigoenfrentar algumas des
tas discussões.
1 — CELERIDADE PROCESSUAL
A primeiraquestão de extrema relevânciaque devemos enfrentaré a
celeridade da prestação Jurisdicionale as equivocadas soluções que bus
cam a celeridade na centralização, no controleconcentrado ou na súmula
vinculante.
É importante lembrarmos que o Brasiltem hoje um dos sistemas de
controle de constitucionalidade e de jurisdição constitucional mais sofisti
cados e democráticos do mundo, juntando a herança européia de controle
concentrado hoje bastante questionável e a herança norte-americana de
controledifusoe jurisdiçãoconstitucionaldifusa.Não podemos esquecera
marcanteinfluêncianorte-americananoconstitucionalismobrasileiroa partir
da Constituiçãode 1891.
Primeiramente é necessário que diferenciemos o controle de consti
tucionalidade de jurisdição constitucional. Estes conceitos são diferentes,
e embora em algunssistemasconstitucionais ajurisdiçãoconstitucionalse
limite ao controle de constitucionalidade, no Brasil temos não apenas o
controledifuso,como também a jurisdiçãodifusa,significandoesta o dizer
a constituição ao caso concreto em todo momento em que se constrói a
norma aplicávelao caso concreto.Em outraspalavras,o Juiz brasileirosó
pode julgarcom a Constituição aberta e promover permanentemente uma
interpretaçãoconstitucionalmenteadequada da leiinfraconstitucional,que
permita a construção da soluçãojustapara o caso.Istosignifica,porexem* O autor é Mestre e Doutor e m Direito Constitucional, Diretor da Faculdade de Direito Izabela
Hendrix e Coordenador dos Cursos de Pós-Graduaçâo e m Direitoda UFMG.
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pio,que uma leiconstitucionalpode teruma aplicaçãoinconstitucional.Os
princípios e regras constitucionais condicionam a leitura da lei,que não
pode ser aplicada fora de sua finalidade contrariando a Constituição. For
exemplo: uma regra processual que, se aplicada, no lugar de permitir a
realizaçãoda justiça,signifiqueum obstáculo, a mesma não pode serapli
cada.
A moderna teoriada interpretaçãonormativacompreende que princí
pios(normas que tendem a seraplicadasao maiornúmero de casos possí
vele com grau de abrangência superior)e regras(normas específicasque
regulam uma situação específica) transformam-se em normas (interpreta
ção justa para o caso) diante do caso concreto e os valores existentes na
sociedade informam a construção normativa, o que significa dizer que,
mudando os valoresna sociedade, muda a construçãoconceituaidos prin
cípios que condicionam a leitura das regras, e logo muda a solução na
construção da norma jurídica.Compreendendo a afirmativa anteriorpode
mos afirmar por exemplo que uma leiconstitucional hoje pode se transfor
mar em inconstitucional amanhã.
Toda esta riqueza do nosso DireitoConstitucional decorre da contri
buição do pensamento de autorescomo fíonaldDworkine da enorme con
tribuiçãodo Direitonorte-americano.Falar-se hoje em adoção de súmulas
vinculantes ou de controle concentrado de constitucionalidade no Brasil
representa um retrocesso injustificável e lamentável. A adoção de meca
nismos concentrados como o europeu representa na verdade a adoção de
um sistema que está atrás do nosso e que certamente caminha para a
evolução que o nosso já conquistou.
Vários são os modelos de jurisdição constitucional e de controle de
constitucionalidade.Vamos verificarque em alguns sistemas, embora haja
um controleconcentradodeconstitucionalidade,nada impede que hajauma
jurisdiçãoconstitucional difusa.Encontramos ainda exemplos onde não há
controle de constitucionalidade mas apenas um autocontrole pelo parla
mento, inexistindoainda uma jurisdiçãodifusa.
Ao analisarmososcasos específicospoderemos visualizaras combi
nações dos seguintes fatores,o que pode serleitotambém como exercício
teórico de criação de modelos: 1 — o controle de constitucionalidade se
difuso,concentrado ou misto;2 — a práticajudicialda interpretaçãocons
titucionalmente adequada da norma infraconstitucional, se difusa,concen
trada ou mista; 3 — a limitação da jurisdição constitucional ao controle de
constitucionalidade;4 — o autocontrolepelo parlamento da constituciona
lidade das leis;5 — a ausência de controle de constitucionalidade.
A experiência inglesa nos oferece a fundamental compreensão para
o Direitocontemporâneo e que pode serencontrada no Direitonorte-ame
ricanode maneiradiferenciadae também no Direitobrasileiro,espaço onde
a unificaçãoentreo common lawe a civillawestámais avançada. Se estu
darmos a experiêncianorte-americana vamos encontrarum textoConstitu
cional escrito,codificadoe rígido.Esse textoé um textosintético,com sete
artigos e 26 emendas (ou aditamentos, na grande parte dos casos), que
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permiteum processo amplo de mutação interpretativada Constituição,pois
trata-se de uma Constituição essencialmente principioiógica.Desta forma
os juristasnorte-americanos afirmam que os Estados Unidos tiveram sete
ou oito Constituições, construídas pela interpretação de seus princípios
que incorporam os valoresvigentesna sociedadeem um determinado mo
mento histórico.Mudam os valores,mudam as construçõesconceituaisdos
princípios, e logo muda a leituradas regras e logo as normas construídas
para cada caso concreto.
Um modelo de autocontrole parlamentar de constitucionalidade
(Jacques Zillerclassificaao lado da Grã-Bretanha como países onde não
há controle de constitucionalidade — Ziller, Jacques. "Administrations
comparées — lessystèmes politico-administrativesde l'Europede douze”,
Monchrestien, Paris,1993,págs.139-145) e de ausênciadejurisdiçãocons
titucional.São exemplos a Holanda e Luxemburgo. Na Holanda a Constitui
ção proíbe expressamente os juízes de examinarem a conformidade das
leiscom a Constituição.O Juiz aplica as leisinfraconstitucionais, não ha
vendo nenhuma tradiçãode se promoveruma interpretaçãoconstitucional
mente adequada da leis.Em Luxemburgo, embora não haja uma proibição
expressa da Constituição, a jurisprudênciavigente proíbe.
Um segundo modelo ê o modelo belga.Na Bélgica não há jurisdição
constitucionaldifusa,uma vezque o juízonão promove uma leituraconstitu
cionalmente adequada da lei.O controle de constitucionalidade se resume
ao respeito das normas constitucionais referentes à repartição de compe
tênciasno novo estadofederalbelga.Estecontroleé concentrado na Corte
de Arbitragem que pode anularum ato inconstitucionalno seu todo ou em
parteporviolardispositivos relativosà repartiçãode competências entreo
Estado, a região e as comunidades lingúísticas,os trêsníveis de poder do
novo estado federal belga.Os outros aspectos do controle de constitucio
nalidade se limitam à liberdade de ensino e à igualdade jurídica.
Um quarto modelo se refere aos países que detêm um controle de
constitucionalidade das leis avançado porém concentrado, o que o torna
centralizado e pouco democrático, sendo que nestes países não há uma
tradição de jurisdição constitucional difusa.Não há entretanto, na maioria
dos casos, impedimento para que se desenvolva uma jurisdição constitu
cional difusa mesmo que mantendo o controleconcentrado de constitucio
nalidade. São exemplos destes modelos os seguintes:
a)
França: O controle concentrado prévio é exercido pelo Conselho
Constitucional, órgão que não pertence ao Poder Judiciário. Não há uma
tradiçãode uma jurisdiçãoconstitucional difusa limitando-seportantoesta
ao controle de constitucionalidade. A partir da reforma constitucional de
1974 os membros do Conselho Constitucional são escolhidos pelo Presi
dente do Senado, pelo Presidente da Assembléia Nacional e pelo Presi
denteda República,um terçocada e têm mandato limitadoa nove anos.Os
ex-presidentes da República Francesa também têm assento vitalício no
Conselho, entretanto, com exceçãodo período entre 1959 a 1962, istonão
tem ocorridoatéo momento. Desde a reformao Conselho passou a não se
limitarsimplesmentea anularuma leiinconstitucionalmas também passou
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a impor uma interpretaçãoou condiçõesde aplicaçãodo texto.É um avan
ço importante a compreensão da possibilidade de existir uma aplicação
inconstitucionalde uma leiconstitucional,o que pode no futurorepresentar
a possibilidade de o Judiciáriopromover uma interpretação constitucional
mente adequada da norma, o que no momento inexlste, abrindo caminho
para uma jurisdiçãoconstitucionaldifusamesmo mantendo o controlecon
centrado."1
b) Itália:a Itália também adotou o controle concentrado e não tem
tradição de jurisdição constitucional difusa, resumindo portanto esta ao
controle concentrado exercido pela Corte Constitucional. Como visto no
caso francês, a Corte não só tem anulado leisinconstitucionais mas tam
bém imposto interpretaçõesconstitucionalmente adequadas, ou condições
de aplicação da lei.A Corte é composta por quinze juízes, escolhido um
terço pelo parlamento em sessão conjunta, um terço pelo Presidente da
República e um terço pelas supremas magistraturas ordinárias e adminis
trativas. Estes juizes são escolhidos entre magistrados (mesmo que apo
sentados) das jurisdiçõessuperioresordinárias e administrativas, os advo
gados com mais de 20 anos de exercícioda profissãoe professoresuniver
sitáriosde Direito.O mandato é de noveanos sendo vedada a recondução.'*'
c) Alemanha: com a unificaçãoda Alemanha várias modificações fo
ram feitaspara homogeneizaro Judiciárioda Alemanha Unificada.Podemos
citarcomo exemplo o fato de que na antigaAlemanha Oriental (socialista)
os juízes eram todos eleitos pelo povo ou por assembléias populares, o
que não ocorria na Alemanha Ocidental. Na verdade, o que se chamou de
unificaçãofoiuma incorporaçãoda Alemanha Oriental pelaAlemanha Oci
dental que manteve a sua Constituição e a impôs à Alemanha Oriental.A
nova Alemanha é a antigaAlemanha Ocidentaltomando-se em conta o seu
ordenamento jurídicoconstitucional. O sistema de controle de constitucionalidadeé concentradono TribunalFederal,que tem tidoimportantecontri
buição para a consolidação dos direitosfundamentais.A exemplo da França
e Itálianão há controledifusoassim como não há jurisdiçãoconstitucional
difusa. É interessante lembrar que o Tribunal Federal Constitucional tem a
competênciade declararpartidospolíticosinconstitucionaise cassá-los, o que
foi feito com o Partido Socialista do Reich (nazista) em 1952 e o Partido
Comunista da Alemanha.O TribunalConstitucionalé composto porduas câ
maras (chamadas de Senados) com oitojuizes cada uma. O primeiro Se
nado é o dos Direitosbásicos enquanto o segundo tem a competência de
resolver os conflitos entre os órgãos públicos. A eleição dos membros do
Tribunal Federal Constitucional é feitapelo Parlamento, 50% pelo Senado1
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(2) Crisalulli,Vezio.“Lezioni didirittocostituzionale“.2* ed., Verona. Ce d a m — Casa Editrice Doit.
Antonio Milani— 1995. v.I.Ile III.Pizzorusso,Alessandro“Sislemi Istituzionale del dirittopubblico
italiano", 2* ed. Napoli:Jovene editors. 1992. Mariines. Temistocle."DirittoCostituzionale'. Ottava
edizione riveduta e aggiornata. Giullrè Editore, Milano, 1994.

36

e 50% pela Câmara de Deputados, para um mandato de 12 anos. Cada
Juiz só é eleito com a maioria de 2/3 não sendo possível a recondução.
Para ocupar o cargo é necessária a formação em Direito. O controle de
constitucionalidaderealizadopeioTribunalpode sera priorlou aposteriori,
abstratoou concreto.
d)
Espanha: A Constituiçãoespanhola de 1978 inspirou-seno mode
loAlemão e em parteno modelo italianopara a construção de seuTribunal
Constitucional.Um recursode inconstitucionafidadepode serpropostoden
trodos trêsmeses da publicaçãode uma lei,tendo a iniciativao presidente
do governo (primeiro ministro);do defensor do povo; de 50 deputados ou
senadores; pelos presidentesdos executivosdas comunidades autônomas
assim como todos os órgãos do PoderJudiciáriopodem colocaruma ques
tão de inconstitucionaiidade. Não há controledifuso nem tradiçãode juris
dição constitucional difusa
O modelo de controle de constitucionalidade de jurisdição constitu
cional norte-americanoé hojede longeo mais democrático.Tendo herdado
a tradição do common law inglês, e fazendo este evoluircom um Direito
voltado para o futuro combinado com um sistema evoluído baseado nos
precedentes, os EUA inauguram o sistema de controle difusode constilucionalidade, marco doutrinário estabelecido pelo Juiz Marshal, em 1803,
com o caso Madison X Marbury, sendo que de maneira inevitávelcompre
enderam os norte-americanos a sua Constituição como produto da cons
trução interpretativaque muda com as mudanças dos valores vigentes na
sociedade. Mudam os valores, muda a construção conceituai dos princípi
os, muda a leitura das regras face aos princípiose muda a construção da
norma em cada caso concreto, frutoda leiturasistêmicaque permite a so
lução de conflitos entre princípios, uma vez que para cada caso há uma
solução justa, e um princípio (entendido principiocomo norma) aplicável
em um caso pode não ser aplicável em um outro caso, pois sua aplicação
pode comprometer um princípiomaior naquele caso específico.
Esta dinâmica do Direito norte-americano permite por exemplo que
autores localizem sete ou oito Constituições nos EUA, construídas interpretativamente por sobre um mesmo único texto constitucional de 1787
com sete artigose hojeapenas 26 emendas (na maioria dos casos simples
aditamentosao textooriginal).É justamenteestariquezaconstitucionalque
permiteque cada juizconstrua graduale lentamente a complexa Constitui
ção norte-americana, que, justamente por ser um texto pequeno (sintéti
co), talvez seja uma das maiores senão a maior Constituição do mundo
junto com a inglesa. O textoprincipiológicofacilitao processo de mutação
constitucional, ou seja, da construção diáriada Constituição, que refletirá
sempre as mudanças de valores daquela sociedade. Os EUA adotam um
sistema de controledifusode constitucionalidadejuntamente com um sis
tema de jurisdiçãoconstitucionaldifusa(aconstruçãoda Constituiçãoatra
vés dos precedentes), sem dúvida um sistema muito maisdemocrático que
os sistemasanteriormentecitados,e que não é privilégiodo Common Law,
mas possívele necessárioem todosos sistemasjurídicos,obviamentecada
um com suas características próprias.
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É justamente este aspecto que queremos ressaltarno caso brasilei
ro,pais onde o processo de fusão enlreos sistemasde common lawe civil
lawvem ocorrendolentamente mas sem a percepçãode muitas pessoas.O
Brasil adota um sistema diferente de todos os anteriores, justamente por
que incorporou contribuiçõesde muitos deles, aparentemente contraditóri
os.Temos um sistema de controlede constitucionalidadedifuso,combina
do com um sistema concentrado (direto)de controlede constitucionalidade
feitoperante o STF através das ações diretas de inconstitucionalidade por
ação ou omissão e mais a ação diretade conslitucionalidade (introduzida
através de emenda e uma distorção grave do nosso sistema, pois pode
ameaçar o controle difuso),com uma práticacada vez maiorde jurisdição
constitucional difusa,principalmenteapós a Constituiçãode 1988 que vem
permitindoa construção de uma tradiçãoconstitucionaldemocrática neste
país, ainda muito incipiente.Cada vez mais no Brasilo nossos Juizes vêm
julgandocom a Constituiçãoaberta, não se limitandoa aplicaras leisinfraconstitucionais, mas a construira norma para o caso concreto oferecendo
uma interpretaçãoconstitucionalmente adequada destas leis.
É necessário que tenhamos consciência da riqueza de nosso siste
ma para que possamos preservá-lo e protegê-lodas constantes tentações
autoritárias representadas, para nós, pelo fortalecimento do controlecon
centrado até a eliminação do controle difuso, e mais outras tentativas ex
tremamente perigosas e autoritáriascomo a súmula vincuiante, que repre
senta o fim do Judiciário e a desumanização do processo.
O
Brasilé um campo de ensaio para a unificaçãodos doissistemas,
com o que tem de melhorem cada um. Entretantonão é possívelvisualizar
este processo sem a correta compreensão do Direito Constitucional, do
Processo Constitucional, da Hermenêutica Constitucional e da Teoria da
Constituição,com o estudo de autoresimportantescomo RonaldDworkine
Robort Alaxy entre outros. O debate e o conflito de posições entre estes
autores muitos nos ensinará.
2 — FORMAÇÃO DOS JUÍZES
Um segundo aspectoda reforma doJudiciárioéa questãodo aprimo
ramento da Magistratura. No projeto,entre outras propostas,surge a de se
estabelecer como etapa obrigatória do processo para se adquirir a vitali
ciedade, a aprovação em curso oficialou reconhecido por escola nacional
de formação de juizes.Esta proposta é de extrema importânciae podemos
citarexemplos de cursos obrigatórios,pré-requisitos para assumiro cargo
e que oferecem uma formação integralpara os magistrados como os que
ocorrem na França.
Importante, entretanto, que estes cursos sejam criados e oferecidos
pelas Universidades Públicas e jamais pelo próprio Judiciário. Só assim
estaremos permitindo a renovação e evolução das teses no próprio Judi
ciário.Outro aspecto importante é que estes cursos ofereçam uma forma
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ção humanista integral, contendo disciplinas como filosofia, história das
civilizações, psicologia, sociologia e obviamente as disciplinas técnicas
específicase principalmente de hermenêutica.
3 — 0 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Já analisamosa questão da celeridadeprocessual onde defendemos
a não adoção de qualquermecanismo que venha limitaro controle difuso,
e centralizardecisões,congelandoo Direitoatravésde súmulasvinculantes.
Uma última questão de extrema importância que deve ser ainda tratada
neste artigo é a discussão sobre o Supremo Tribunal Federal. Se analisar
mos aconstituiçãodosdiversostribunaissuperiores,ou dasCortesConstitu
cionaispelomundo, observaremosque,com exceçãodo modelo norte-ame
ricano,nenhum modelodemocráticopermiteque os membrosda CorteCons
titucionalou TribunalSuperiorsejam escolhidosexclusivamentepelo Execu
tivo, poder lendencialmente autoritário. Muitas vezes estes membros são
escolhidos pelo próprioJudiciário,pelo Parlamento, ou pelosTrés Poderes.
Pode-se afirmarque a escolha do presidentedepende de aprovação
pelo Senado, constituindo-se portanto em um sistema eficaz de freios e
contrapesos, o que garante o equilíbrio entre os poderes. Entretanto ne
nhuma análisejurídica,especialmente sobre a formação e funcionamento
dos órgãos do Estado, pode ignorara realidadepolítica,sociale econômica
na qual se inserem as instituiçõesde um estado democrático.
O
professor alemão Friedrich Muller escreveu um interessante livro
publicado no Brasilintitulado“Quem é o povo?”,pela EditoraMax Limonad.
Em palestra no Brasilo professortrouxeuma importante reflexão sobre os
modelos neo-autoritários, e nomeou alguns estados americanos de neopresidencialistas autoritários.
O neo-autoritarismo é muito mais sofisticado que as ditadurasante
riormente existentes na América Latina,e se caracteriza por uma pseudodemocracia controlada pela concentração dos meios de comunicação so
cial; supremacia do Executivo que muitas vezes legisla mais do que o
Legislativo; um Legislativo controlado por oligarquias políticas e um Judi
ciário muitas vezes nomeado pelo Executivo, quando não todos os seus
membros (como no Chileque agora começa a mudar), pelo menos no seu
órgão de cúpula como ocorre no Brasile Argentina.
Numa construção, infelizmente real, poderíamos chegar à seguinte
equação no Brasil:a) os meios de comunicação controlados poroitofamí
lias capazes de escolher presidentes, construir e derrubar mitos; b) uma
democracia representativa comprometida pelo controle da mídia e petos
custos cada vez mais altosdas campanhas eleitoraisonde o compromisso
do representante é muitas vezes maiorcom quem o patrocina do que com
quem nele votou;c) o Supremo Tribunal Federal escolhido pelo presidente
e aprovado por um Senado que sofre dos males anteriormente menciona
dos (oligarquias políticas); d) um Executivo que legisla mais do que o
Legislativoatravésde medidas provisórias.O que faltanesta equação para
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darfimao últimopoderdemocrático neste país,o PoderJudiciário,e cons
truirum neo-autoritarismoainda mais sofisticadoe radicalque o existente?
A resposta é simples: súmula vinculante. No momento que o STF emitir
súmulas vinculantes,os onze ministrosdirãoo que é ou não constitucional,
e advogados, promotores, defensores, juízes, enfim lodos os operadores
do Direito,estarão brincando de fazer Direito.
Por este motivo, na reforma do Judiciário é fundamental a imediata
extinçãodo SupremoTribunalFederal,que poderia sersubstituídoporuma
Corte Constitucional, que entretantocontinuariaconvivendocom o sistema
de controledifusode constitucionalidade, sendo que seus membros seriam
escolhidosde qualquerforma, menos pelo Executivo,como hojeocorre.
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EFEITOS D A E M E N D A CONSTITUCIONAL N. 24/99
E AS ARMADILHAS DAS RECENTES
R E F O R M A S TRABALHISTAS

JORGE LUIZ SOUTO MAIOR«*»

A Emenda Constitucionaln.24/99 alterouos arts.111,112,113.115
e 116 da Constituição Federal, em razão da extinçãodos juízesclassistas
da Justiça do Trabalho.
Não cabe, no momento, avaliara pertinência, ou não, da extinçãoda
representação classista.Importa verificarquais os efeitosque talsituação
provocou na realidadetrabalhista.
A primeiramodificaçãofoia redução do número de juízes noTribunal
Superiordo Trabalho, de 27 para 17,com a extinçãodo cargo de 10 juízes
classistas.
O
TST agora compõe-se de:"dezessete Ministros, togados e vitalíci
os, escolhidos dentre brasileiroscom mais de trinta e cinco e menos de
sessentae cincoanos,nomeados peloPresidenteda República,apósapro
vação pelo Senado Federal, dos quais onze escolhidos dentre juizes dos
Tribunais Regionais do Trabalho, integrantes da carreira da magistratura
trabalhista, três dentre advogados e três dentre membros do Ministério
Públicodo Trabalho”(§ 18,do art.111,da CF).
A extinção dos classistas no TST não trouxe qualquer problema de
cunho interpretativoporqueo número dejuízesoriundosdo MinistérioPúbli
co e dos advogados era— e assimse manteve— fixado,de formaexpressa,
na própria Constituição e também porque a norma do art.94, da CF/88,
que tratado quintoconstitucional,não se aplicaaosTribunais Superiores.
Quanto aosTribunais Regionais do Trabalho, a EC n.24/99 suprimiu
o inciso IIIdo art.115, da CF, eliminando os juízesclassistas da composi
ção de taisTribunaise manteve como critérioúnicoparacálculodo número
de juizesoriundos do Ministério Público e dos advogados, a regra do art.
94 da CF, ou seja,o quintoconstitucional.
(1)0 autor é Mestre. Ooutor e Livre-ctocenie e m Direito do Trabalho pela USP. Juiz Titular da 3*
Vara do Trabalho de Jundial. SP. Prolessor de Direitodo Trabalho da Faculdade de Oireilo Padre
Anchieta, e m Jundiai. e da PUC/Campinas, SP.
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O quinto constitucional era calculado com base no número que se
obtinhada soma dejuizesdecarreiraejuízesclassistas.Com issoaextinção
dos classistas, sem qualquer outra ressalva, representou um desequilíbrio
na proporção entre o quintoconstitucionale o número de juízesde carreira.
A partir dessa situação três entendimentos se apresentaram como
possíveis:
a) deveria ser reduzidoo número de juízes oriundos do quintocons
titucional, para recompor a proporção;
b)deveriasermantida a desproporção atéque os ocupantes dos car
gos do quinto constitucional fossem se aposentando, ou morrendo, até se
recompor o número idealpara a satisfaçãoda proporção fixadana Consti
tuição;
c) as vagas abertaspela extinçãodos classistasdeveriam serpreen
chidas peia nomeação de juízes de carreira.
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio de sua Resolução
Administrativa n.665/99, entendeu que:
“Art.4® É vedado o provimento das vagas decorrentes da extinçãoda
representação classista pela convocação ou promoção de juízes do pri
meiro grau para os Tribunais Regionais".
Duas fundamentações sustentam talentendimento:
A primeira, de que haviaprojetode Emenda Constitucionalprevendo
a possibilidade de preenchimento das vagas deixadas pelos classistas e
que talpossibilidade acabou sendo suprimida quando o texto definitivofoi
aprovado no Senado Federal.
A segunda, de que não é possível preencher taiscargos porque eles
teriam deixado de existirno mesmo instante em que os classistas foram
extintos.
O entendimento do TST, no entanto, merece, data venia, algumas
considerações. Primeiro, que a Resolução Administrativa do TST não en
frenta a questão da desproporção do quinto constitucional provocada nos
Tribunais Regionais, em virtude da extinção dos classistas. Mantendo-se
talposicionamento, de duas uma:
a)ou o número dos juízesoriundos do MinistérioPúblicoe dos advo
gados deve ser reduzido nos Tribunais;
b) ou a desproporção deve ser mantida, enquanto ela durar, com a
aposentadoria ou a morte de alguns ocupantes de taisvagas.
Nenhuma dessas duas proposições, no entanto, se sustenta, juridi
camente.
A primeira, porque os ocupantes de tais cargos são considerados
juízes togados e portanto gozam das garantias constitucionais conferidas
à magistratura, dentre as quais a vitaliciedade.
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A segunda,exatamente, porquetaisvagas não foramexpressamente
extintas e mesmo com a aposentadoria ou morte de seus ocupantes isso
não se dará, devendo ocorrero seu preenchimento, por membros oriundos
da classe dos advogados ou do Ministério Público.
Assim, o entendimento adotado pelo TST, transcrito na Resolução
Administrativa n.665/99, acabou perpetuando uma elevação infundada do
quinto constitucional,sendo, por isso mesmo, inconstitucional.
Além disso, o argumento de que o projetode Emenda Constitucional
previa a possibilidade de preenchimento das vagas e que issofoisuprimido
do texto definitivo não pode prevalecerpois essa técnica de interpretação
histórica sucumbe diantede outros argumentos mais relevantes, como os
acima apontados, até porque pode-se, razoavelmente, também entender
que tal possibilidade foi suprimida do texto da EC exatamente por se
considerá-la óbvia. Qual teria sido a intenção do legislador? Isso, franca
mente, pouco importa sob o ponto de vistade quem constrói o direito,ou
que pelo menos tenta mantersua estrutura,dentrode um padrão o menos
incoerente possível.
Não é fato,também, que oscargosdeixados pelosclassistastenham
sido extintos.A simples exclusão do inciso IIIdo artigo 115 poderia levara
essa consideração, a exemplo do que se deu com os juízesclassistasdas
Varas do Trabalho, mas a manutenção do quinto constitucional, com a
inalterabilidadedos cargos destinados a advogados e membros do Minis
térioPúbliconosTribunais,exigeque se entenda tersidomantidoo mesmo
número de vagas de juízesnos Tribunais,devendo, porisso,ser preenchi
das as vagas deixadas pelosclassistas,com a nomeação de juízesde car
reira,a fimde se respeitara proporção constitucional,conforme determina
o caputdo art.115 da CF:
"Art.115.Os Tribunais Regionais do Trabalho serãocompostos
de juízes nomeados pelo Presidente da República, observada a pro
porcionalidade estabelecida no § 2® do art.111.”
Vale lembrar que os juízes classistas,embora indicados por entida
des sindicais, a partir de sua nomeação eram considerados magistrados
(parágrafo único,do art.115,da CF) e integravam, nestacondição, a com
posição dos Tribunais, sendo esta composição, como já dito,base para o
cálculo do quinto constitucional.
Somente esse entendimento poderia suplantar os desafios criados
pelaEC n.24,do TST, quantoà recomposiçãodos órgãosde segundo grau
da Justiça do Trabalho. Não sendo assim resta o impasse, impasse este
que se pode identificarcom o Mandado de Segurança que tramita no Su
premo Tribunal Federal (MS n.23.647/DF), pelo qual o Ministério Público
do Trabalho questiona o ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15* Re
gião, que indicou um juizde carreira,para ocupação de um cargo que era,
origlnariamente, do Ministério Público. O Ministro Sepúlveda Pertence,
relatordo processo, concedeu a liminar requerida pelo Ministério Público,
para finsde obstara nomeação do juiz,pelo Presidenteda República, mas
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não enfrentou a questão intrincadaque se apresentou no caso.Aliás,reco
nheceu. expressamente, que:"A controvérsia,logo se percebe, é relevante
e intrincada”e só concedeu a liminarporentender"serde inequívoca con
veniência dos interessados e da máquina judiciáriaque não se viabilizea
investidura de juizsubjudice".
O segundo aspectoda EC n.24/99:Extinçãodos Classistas nasJuntas.
Com talalteraçãoas Juntas passaram a se denominarVaras do Tra
balho,jáque a nomenclatura Junta só se justificapara órgãos colegiados.
Entretanto, a mesma EC assegurou aos juízesclassistas o "cumpri
mento dos mandatos dos atuais ministros classistastemporários do Tribu
nal Superior do Trabalho e dos atuais juízes classistas temporários dos
Tribunais Regionais do Trabalho e das Juntas de Conciliação e Julgamen
to"(art.2®,da EC n.24/99).
Com isso,criou-seuma situaçãode difícilexplicação.Com o término
dos mandatos de alguns classistas e a manutenção de outros, os órgãos
de primeiro grau trabalhista, bem como os de segundo grau, passaram a
funcionar com composição híbrida. Uns com classistas, outros sem. isto,
absolutamente, se justifica sob a ótica da ciência processual. A regra do
juiz natural não admite que cidadãos com a mesma pretensão de direito
material tenham seus conflitosjulgados por órgãos judicantes diferentes.
Se os juízesclassistasexerciam uma efetivafunção na distribuiçãoda jus
tiçatrabalhista,como sejustificaque algumas aindatenham o privilégiode
terem seus conflitosapreciados portaisjuízese outrosnão? Se,ao contrá
rio,a representaçãoclassistanão se justificava,principalmente,em segun
do grau, porque faltava aos juízes leigos conhecimento jurídico e plena
imparcialidade para julgar conflitosjurídicos, tendo sido esta a causa de
sua extinção, como justificarque alguns cidadãos, ao contrário de outros,
ainda tenham que submeter suas causas aos classista?
O fatoé que a EC n.24/99 foiinfelizao extinguirpelametade a repre
sentação classista e com isso acabou incorrendoem fenômeno raro. mas
não impossível, da inconstituclonalidadeda regraconstitucional,jáque fe
riugarantiasfundamentais do cidadão:da isonomia (art.5®, caput, da CF);
e do juiznatural (incisoXXXVII, do mesmo artigo).
Os Tribunaistêm mantidoajudicaturadosclassistasnasTurmas quan
do ainda é possível manter a composição paritária:representantes de em
pregados e de empregadores.
Algumas VarasdoTrabalhotêm funcionadocom órgãocoleglado (juiz
presidente, juízes classistas, um representante dos empregados e um re
presentante dos empregadores).
Mas, como dito acima, é plenamente insustentável a jurisdição pre
cáriae excepcionalcriadapelaEC n.24/99.Imaginemos seo jurisdicionado,
informado e convencido de que os juízesclassistas deveriam ser extintos,
conseguirá concordar e se conformar se seu pleito forjulgado de forma
contrária aos seus interesses pelovoto prevalecente dos juízesclassistas
na VaradoTrabalho,ou,pior,se a sentençaque lheerafavorável,dada por
um juiztogado singular,forreformada por um juizclassista no Tribunal.
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No entanto,o SupremoTribunalFederal,em decisão recente,na ADIn,
movida pelo Partido SocialTrabalhista, n.2.175-3, não só contrariou esta
tese como ainda reforçoua figurado classistana Justiça do Trabalho, sus
pendendo, com eficácia ex rtunc,o art.3®da Resolução Administrativaque
proibia o classista de votar em questões administrativas dos Tribunais, o
que, aliás, já deveria ter ocorrido há muito tempo, porque em nenhuma
disposição da CLT talatribuiçãoó conferida aos classistas.
A extinção incompleta dos juízes classistas, fixada na EC n.24/99,
tem causado essas perplexidadesna esferatrabalhista,mas não é só a EC
n.24/99que tem perturbado as mentes trabalhistas.Tambémtêm contribu
ído para a perda de muitas horas de sono as recentes Leis ns.9.957/00 e
9.958/00.A primeira,que instituiuo rito“sumaríssimo”na CLT e a segunda,
que criou as "comissões de conciliação prévia".
Quanto à primeira, vou direto ao assunto.Tal leinão criou nada de
novo no procedimentotrabalhista.O procedimento trabalhistajáé sumarís
simo porexcelência e só não se cumpre, em algumas localidades,por ab
soluta faltade estruturado órgãojudicial.Nos locaisonde o número de pro
cessossitua-sedentrodo razoável,qualseja, 1.500processos porano, um
feitotrabalhista é julgado em 30 ou 60 dias,tranquilamente.
Analisando-se, friamente, a nova lei,quanto ao procedimento de pri
meiro grau, verificam-se apenas três diferenças no que se refere ao rito
que existiana CLT:
a) exigência de pedido líquido;
b) redução de testemunhas, de duas para três;
c) eliminação de relatório das sentenças.
Essas alteraçõesnão representamqualquerfatorde agilidadeda pres
tação jurlsdicional.Pelo contrário,as discussões em tornoda forma de se
liquidaro pedidotêm sidotãograndes que os problemas de ordem proces
sualque a leisuscita poderão causar mais atrasos nas lidestrabalhistas.
Alguém dirá:mas e a determinação de julgarem 15 dias,ou, no má
ximo,em 45 dias,não seriaessa uma novidadeimportante?Não, porquede
novidade mesmo só tem a promessa da lei,que já se sabe não será cum
prida, pelo menos nas Varas do Trabalho, onde as pautas de audiência já
estão lotadas até o finaldo ano ou mais.
No procedimento de segundo grau, houve, é verdade, alterações re
levantes:
a)julgamentoporcertidão,mantendo-sea sentença de primeirograu
pelos próprios fundamentos;
b) limitaçãodo recurso de revistaàs hipótesesde violaçãoda Cons
tituiçãoou de Súmula do TST.
Essas duas novidadespodem representaralguma celeridadena pres
tação jurisdicionalem segundo grau, mas isso:
a)
primeiro,pode não sertãorelevanteassim, em termosda melhoria
da prestação jurisdicionaltrabalhistacomo um todo, já que apenas cerca
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de 20% das reclamações interpostas nas Varas do Trabalho chegam ao
Tribunal Regional.O grande problema da demora na efetividade da jurisdi
ção trabalhistaé a execução, e nesta fasenada se alterou;
b) segundo, pode provocaruma exacerbação da preocupaçãodacele
ridadepelos juízes dos Tribunaisem detrimento da qualidade e da própria
funçãoprimordialdo Judiciário,de construir,porintermédioda jurisprudên
cia,o direito;
c) terceiro,de se instituir,por via indireta,a súmula vinculante, pas
sando osjuízesde segundograuajulgarem conformidadecom as súmulas
do TST, apenas para evitara interposição de recurso de revista.
Como diriaJosé CarlosBarbosaMoreira,analisandoa leidosjuizados
especiais, pode-se estarcriando um subprocesso, para um subcidadão (o
trabalhador).Diantede uma tendênciaflexibilizadorados direitostrabalhistas,
a preocupaçãoúnicade decidirrápido,sem uma maiorreflexão,pode estar
vindo contra os interesses dos trabalhadores, pois a decisão será rápida,
para dizer que ele não tem direitoa nada.
Quanto às comissões de conciliação prévia,pelos termos expressos
da lei, a tentativa de conciliação em tal organismo não foi tratada como
condição para o ingresso de reclamação trabalhista e o termo de concilia
ção não pode terpor efeitoa chamada eficácialiberatóriageral,porque tal
termo não possui efeitode coisajulgada e somente se poderá considerá-lo
atojurídicoperfeitocom relaçãoàs parcelasque discriminadamente descre
va e mesmo assim quando do valorpago não se possa presumirum víciode
vontade, representando uma autêntica renúncia a um direito.Nada contra
as comissões, desde que elasnão se constituam com o propósito de lega
lizara fraude a direitos trabalhistas.Quando houver a razoável satisfação
do interesse, o conflito deixará de existire não será levado à Justiça do
Trabalho. Não havendo a satisfação, a Justiça do Trabalho deverá estar
com suas portas abertas para apreciaras pretensões dos trabalhadores.
Como se vê,os temas aqui tratadossão, todos eles,novos — o que
dificulta ter-se uma certeza plena sobre eles — ,instigantes, controverti
dos, mas nem por isso me furteia emitiropiniões a respeito.Acredito que
não tenha agradado a muitos, mas, pelomenos procureisercoerente, ten
tando não incorrer no mesmo erro da EC n.24/99 que, querendo conciliar
interesses inconciliáveisacabou desagradando a todos.Essa situação,aliás,
faz-melembrarde uma frasede Roosevelt,que liem algum lugar:“o segredo
do sucesso não lhes posso dar, mas o do fracasso consiste em querer
agradar a todos".
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A C O N T E X T U A L I Z A Ç A O POLÍTICA E HISTÓRICA
D A R E F O R M A D O P O D E R JUDICIÁRIO

AYMORÉ ROQUE POTTES DE MELLO
LIÉGE PURICELLI PIRES
MAGDA BARROS BIAVASQUI
MARCIANE BONZANINI
MARIA HELENA MALLMANN SULZBACH
PAULO RICARDO BRINCKMANN DE OLIVEIRA<*>
O Cristo do Corcovado desapareceu, levou-o Deus quando
seretirouparaa eternidade,porque não tinhaservidode nada
pô-lo aII.Agora,no lugardele,fala-seem colocarquatroenor
mes painéis virados às quatro direções do Brasile do mun
do, e todos,em grandes letras,dizendoo mesmo: UM DIREI
TO QUE RESPEITE, UMA JUSTIÇA QUE CUMPRA (JOSÉ SARAMAGO, prefácio ao livroTERRA, de SebastiãoSalgado).
Uma coisa é pôridéiasarranjadas, outra ó lidarcom pais de
pessoas, de carne e sangue, de mll-e-tantas misérias (GUI
MARÃES ROSA, Grande Sertão: Veredas).
1. INTRODUÇÃO AO CONTEXTO POLÍTICO
0 enfrentamento deste tema não pode prescindirde uma contextualização das propostas relativasao PoderJudiciáriono cenário políticodas
reformas constitucionais já aprovadas ou em curso no Congresso Nacio
nal, a fim de que, diante de uma visão analíticade conjuntura, melhor se
possaaquilatara natureza,a dimensão e os efeitosdosprojetoslegislativos
oracomentados.
(')AUTORES: Aymoró Roque Pollesde Mello,Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul. Liége PuricelliPires,Juíza de Direito — RS. Magda Berros Biavaschi,
Juiza do Tribunal Regional do Trabalho da 4* Hegiâo — RS, MarcianaBonzanlnl,Juíza Federal —
RS, MariaHelenaMallmannSulzbach,Juíza do Trabalho — R S e PauloRicardoBrinckmannde
Oliveira,Advogado — BSB/DF.
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Inserida numa sociedade de massas voltada para o consumo e no
bojo de uma economia de Terceiro Mundo, periféricae com altíssimosíndi
ces de concentração de renda,a crisepolíticado Estado brasileiro,que se
escancara no final dos anos 80, agrava-se nos anos 90. Nos anos 80, o
retornoàs práticasdemocráticasfortaleceo Estadode Direitoe,como conseqúência do desenvolvimento da consciência política nacional, desemboca
na Constituinte Originária de 1988, daí emergindo a denominada “Carta
Cidadã'',consagradora de substantivasconquistasda sociedade brasileira
no plano distributivodos direitose garantias fundamentais — individuais,
sociais,difusose coletivos— ,a maiorpartedeles frutode históricosplei
tos e árduas lutas por várias décadas. As possibilidades transformadoras
desses institutos, no entanto, chocam-se com a estrutura funcional do
Estado, provocando resultados frustrantes.
Promulgada, a Carta de 1988 gerou todo um processo coletivo de
levantamento de expectativas na sociedade brasileira, em paralelo ao iní
cio de desenvolvimento sustentado, no plano comportamental, da sua
consciênciacriticano exercícioda cidadania. Esse quadro de perspectivas
sociais,somado à massa de miserabilidadeeconômica de amplos segmen
tos populacionaisávidos de reivindicações,entraem choque, todavia,com
a estrutura operacional de base do Estado brasileiro.
O embate, no iníciodesse processo, trava-se na esfera político-eco
nômica pública e, ao depois, com a estabilização da moeda, também no
segmento privado. Nos dois setores, inevitavelmente entrelaçados no pla
no político e econômico, o resultado é identicamente frustrante no plano
das expectativas sociais geradas. Na área pública, as demandas sociais
reprimidas revelam as distorções do Estado organicamente imperial,funcio
nalmente corporativo, economicamente clientelista e socialmente inadim
plente;naáreade iniciativaprivada,escancara-sea selvageriae volatilidade
dos capitaisfinanceiros,a fragilidadedo sistema bancário, a precariedade
de sustentaçãoeconômica dosparquesprodutivosnacionais,o clientelismo
dependente das verbas públicas e, até por consequência, a incipiência e
inconstância dos mercados de trabalho e de consumo, de par com altas
taxas de desemprego, baixos níveis salariais,crescimento geométrico do
mercado informalde trabalhoe notável incremento nos índices de inadim
plênciaempresarial e civil.
E porque inegável,a crisepassa a mobilizaros principaise históricos
atores da cena política nacional e instaura um verdadeiro e litigiosopro
cesso de disputapelo poder de produzire direcionara sua solução.Como
costuma acontecer em querelas deste gênero e dimensão, as facções liti
gantes fazem proliferaros movimentos redistributivosde culpas e de isen
ções de responsabilidade, não só a fim de mascarar os reais intentos
revisionistasdo processo de manutenção e/ou tomada do poder, mas tam
bém com o objetivo de criar clima de emocionalidade no enfrentamento
das questões, assim propiciandoterrenofértilao surgimento de ambientes
difusamente dúbios, facilitadores das ações transacionais assecuratórias
do atingimento das soluções e metas hegemônicas celebrizadas por
Lampedusa, em “O Leopardo".Para os tradicionaisatores dessa cena polí48

tica, historicamente nada há de mais perigoso do que uma legítima crise
do sistema dogmático, âmbito em que a incontornável auto-admissibilida
de — ouconfissão— de ineficiênciae ineficáciados modelos institucionais
pode gerar resultados e/ou soluções de altorisco— autênticascaixas de
Pandora — para as supremacias estabelecidas.
Na áreapública,então,sobóticavertical,a Uniãopassaa protagonizar
procedimentosautofágicoscom os Estadose Municípios,em lutageneralizante e redistributivados serviçose receitas,assimpretendendo aumentar
a sua participação nestas e livrar-seda execução daqueles, inaugurando
práticas políticas que objetivam o estabelecimento do Estado Unitário e
hegemônico.Enquanto isso,no planodoutrinário,passa a desenvolverprin
cípios,diretrizese ações de governo atreladasao ideárioneoliberalcapita
neado por FriedrichHayetf",sendo marco a sua obra, O caminho da servi
dão, escritaem 1944, às vésperasda eleiçãogeralde 1945 na Inglaterra,e
as idéiasda Sociedade de Mont Pélerin,fundada em 1947.
Com o argumento de que o igualitarismo promovido pelo Estado de
Bem-Estar destruíaa liberdadee a forçada concorrência,com obstáculos
à prosperidade geral, afirmavam os adeptos de Mont Pélerin que a desi
gualdade era valorpositivo,imprescindívelàs sociedadesocidentais.Suas
mensagens, porém, ficaramporcerca de vinteanos no planoda teoria,até
o momento em que as condições materiais permitiram fossem incorpora
das pelo mundo capitalista desenvolvido. O fim dos acordos de Bretton
Woods, as crisesdo petróleo,a elevaçãodastaxasde jurosmundiais121são
marcos importantesno processode alteraçãoda facedo capitalismoa par
tirda década de 1970.Com a crisedo modelo econômico do pós-guerra e
a chegada de Thatcher ao poder, na Inglaterra, e de Reagan, nos EUA,
instala-se ambiente propício à implementação deste receituário,jáexperi
mentado no Chile.Nos paísesdo OCDE triunfamas idéiasde Mont Pélerin,
com seus itens:aberturae desregulamentação dos mercados, inclusivedo
mercado de trabalho;liberalizaçãodos fluxosde capitais;reduçãodo papel
do Estado; privatização;eliminação do déficitpúblico;contenção dos gas
tos com o bem-estar. Em relação aos países periféricos, a implantação
mais efetivadesse ideáriopode ser localizada no chamado Consenso de
Washington, de conhecidas e funestasconsequências sociais.
Em novembro de 1989, reuniram-seem Washington D.C.,capitalnor
te-americana, funcionários do governo daquele país e dos organismos fi
nanceiros internacionaisalisediados: FMI, Banco Mundial e BID,especia
lizadosem assuntoslatino-americanos.Estiverampresentes,também, eco
nomistas de vários países latino-americanos, que relataram as experiên
cias alirealizadas.Com o objetivode avaliaras reformas econômicas que
vinham sendo empreendidas (nãoforamavaliadosBrasile Peru,porquanto
aindanão haviam aderidoao receituário),produziram um conjunto de con-1
2
(1) Sobre o neoliberalismo, consultar: Anderson, Perry. Balanço do Neoliberalismo In PósNeoliberalismo:As PolíticasSociaise o Estado Democrático. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra,
1996.
(2) Ver Fiori,JoséLuís.*Os moedeiros talsos". Rio de Janeiro:Vozes. 1997, págs. 79-88.
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clusões afirmando a excelência e a importância da adoção da proposta
neoliberal, que o governo norte-americano vinha “recomendando”como
“condição indispensável”paraconcedercooperaçãofinanceiraexterna, bi
lateralou multilateral.Esse receituáriojá haviasidoapresentado pelo pa
trocinadordo encontro — The InstituteforInternationalEconomics — na
publicação TowardsEconomic Growth inAmericaLatina,quecontou com a
colaboração de Mário Henrique Simonsen13’.
O conjunto dessas conclusões, mais tarde chamado Consenso de
Washington, não importou novas regras, mas registroua conveniência de
se prosseguirno caminho adotado, rumo à “modernidade", passando a ser
aplicado em outros países, independentemente de suas realidades con
cretas. Assimilado pelas classes dominantes latino-americanas, o ideário
passou a informar as ações de seus intelectuais orgânicos como sendo
algo produzido em nome de uma suposta “modernidade", em oposição às
idéias“retrógradas"de estatismo e protecionismo.
Marcado poruma visãoeconomicista,o Consenso não reconhece na
democracia pré-requisitopara a modernização, visualizando-acomo com
plemento da economia de mercado. As questões sociais— saúde, educa
ção, distribuiçãode renda, habitação — não fazem parte de suas preocu
pações, pelacrençade que as mudanças sociaise políticasserãoproduzi
das "naturalmente”,a partirda liberaçãoeconômica e como decorrênciado
livrejogo das forças do mercado. Suas propostas, produzidas para dez
áreas definidascomo prioritárias:1.disciplinafiscal;2.priorizaçãodos gas
tospúblicos;3.reformatributária;4.liberalizaçãofinanceira;5.regimecam
bial; 6. liberalização comercial; 7. investimento direto estrangeiro; 8.
privatizações; 9. desregulação; e 10. propriedade intelectual, são regidas
pelo princípioda soberania absoluta do mercado auto-regulável das rela
ções econômicas, tantointernasquantoexternas,e informam as Reformas
propostas.
Para a conquistadesse mercado, o Consensotrabalhacom as seguin
tesmetas: a) reduçãodrásticado Estado;b)corrosãodo conceitode Nação;
c) máximo de abertura às importações; e d) entrada de capitalde risco3
(4).
Com esse intuitoe com base no argumentoda eficiência,disseminaa idéia
da necessidade de um Estado Mínimo.
Com a era Coilore, posteriormente, com o governo FHC, instala-se
em nosso País um processo de consolidação desse modelo, passando o
Brasila subordinar-seàs regrasdo Consenso de Washington. E, num ver
dadeiro deslocamento da legitimidade democrática, instala-se certa con
cepção de que, para que se possa acompanhar os movimentos globais e
permitiro ingressodo País na “modernidade”,é necessária a constituição
de um sistemajurídicoadequado à nova economia mundial e de um Judi
ciárioque se subordine ao mesmo ideário.Não têm sido rarasas declara
(3) Considerações sobre o Consensoa parlir de Batista,PauloNogueira. O consensode Wa
shington:a visão neoliberal dos problemas latino-americanos. CadernoDividaExterna.São Pau
la n.6. set.94
(4) Ibidem.
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ções de Ministros, de funcionáriosdos altosescalões do governo, de pre*
postos do Executivoe do próprioPresidente FHC, criticandodecisõesjudi
ciaisque, respaldadas nas regrasverticalizadaspela Constituição Federal
de 1988,não securvam aos interesseseconômicosqueinformamaçõese/ou
atos do Executivo legitimamente questionados em Juízo.
Na óticahorizontal,o ExecutivoFederal estabelece,de um lado,prá
ticasmutualistas partidárias que subsumem a dominação políticado Con
gresso Nacional, e, de outro, a atribuição de responsabilidade ao Poder
Judiciário, pela geração de altos níveis de insegurança jurídica para os
investimentos produtivos, além da falta de efetividade jurisdicional como
matriz de instauração de moratória no implemento das políticas públicas.
Na área da iniciativaprivada, seus agentes corporativos assistem e incen
tivam o aprofundamento desse quadro contristador,e,atravésde preposi
ções políticase partidárias,buscam viabilizara formação do Estado Míni
mo, a aquisiçãovildo patrimônio público e a privatização dos (deficitários?)
serviços estatais.
Nesse processo de disputapelopoderentreos atoresda cena nacio
nal,a crisepolíticado Estadotransforma-seem fatorde“ingovernabilidade",
justificativaque o Poder Executivo central e suas alianças partidárias en
contram para imputar à rígida “Constituição Cidadã" toda a sorte de res
ponsabilidades pelas mazelas brasileiras. Identificada a culpada, de ime
diatosurge o veredito-solução:tornarflexívela Carta de 1988, desconstitucionalizando-a naqueles assuntos de interesse liberatóriodo Governo, re
formando-a nos temas de inconveniência ou obstaculizaçãopolítica.
A criseinstitucionalde sistemaspolíticosdogmáticose hegemônicos,
quando pacífica,carrega consigoenorme potencialde mudanças em todos
os setoresda cena nacional, poisretratao esgotamento, em níveisos mais
variados — mas sempre avariados — ,das supremacias e modelos vigen
tes. Dialeticamente considerada, a inexorabilidade dessa crise pode ser
transformadaem poderosoinstrumentoparaacorreçãode rumosdistorcidos
e construção de estruturas objetivas que alavanquem a sua superação e
permitam a edificaçãode um futuromelhore socialmente mais justopara a
cidadaniano médioprazo.A questão reside,consoantejáreferido,em produ
zire direcionar suas soluções em consonância com essas finalidades, de
evidente e insubstituívelcunho humanístico. Foi-se a época em que, acre
ditava-se,algunsconstruiriamdurantecertotempo o bolo,para depois— e
nenhum algum — repartirem-nocom todos.
Natural,pois,que a crisejudiciáriasejaparteintegrantee emergente
de uma criseconjuntural do Estado brasileiro,tendo contribuído interna e
externamente para a sua formação e surgimento. Porigualcristalinoque a
tomada de consciênciadessa crise,porpartedos operadorese atoresnela
envolvidos, seguida da formulação de planejamentos estratégicos objeti
vos e programase projetosde saneamentoconsistentedas distorçõesatuais,
permitirá a estruturação de um Poder Judiciário mais apto ao eficientee
eficaz atendimento dos pleitosda cidadania. Entretanto, para que talocor
ra,torna-seindispensávelum profundo, sérioe desapaixonado exame diag
nósticode situacionamento da questão judiciáriabrasileira,a identificação
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das suas raízes,contornos e eleitos, bem como sua comparação com os
modelos judiciários existentes no mundo contemporâneo, suas principais
características,defeitose virtudes.Assim se procedendo, e a partirde uma
melhorcompreensão do próprioperfildo PoderJudiciárioe de suas contra
dições, podem ficar afastados certos vícios do emocionalismo, os ranços
do corporativismo, as irresponsabilidades do volunlarismo, a prepotência
da hierarquia cega e obscurantista, os casuísmos das soluções subjetivas,
interesseiras e subalternas, a tutelade posturas bonapartistas e saudosis
mos gongóricos.Dessa forma, ter-se-álegitimaçãoéticae firmescondições
de equacionamento sustentado da questão judiciáriabrasileira.
No climaoriginadopelaânsia reformistapara alcance da tão aprego
ada “governabilidade" no plano federal, numerosas propostas de reforma
da Carta de 1988 vêm sendo postas à apreciação do Congresso Nacional,
âmbito em que o Judiciáriotem merecidodestaque como “Poder em crise',
sendo reveladaprofunda insatisfaçãocom o baixo nívelde atendimentode
suas atribuições constitucionais. Por isso e mediante discurso que parte
de premissas equivocadas na maioria das vezes, a necessidade da refor
ma da estruturajudiciáriacoloca-se como sentimento quase que generali
zado entre os detentores do poder para tanto.Todavia, para que as apre
goadas reformas não resultem no desmantelamento do Judiciário como
Poder de Estado, enfraquecendo-o ao ponto de torná-lo um mero serviço
estatal subordinado aos interesses e controle dos governos que se suce
dem e do próprio capital internacional, é preciso que se tenha presente a
globalidadedas causas da “criseda Justiça"— constituída por vastoelen
co — ,atrelada à inegável crisedo Estado e do Direito.
A sociedade brasileira, em curto espaço de tempo, adquiriu nova
identidade: em 1940, apenas 32% da sua população pertenciam à zona
urbana, ao passo que em 1980 esse percentual subiu para 68%, concen
trando 90% dos brasileirosna condição de pobres a miseráveis151.A partir
de 1985, com o paulatino ressurgimento da democracia como princípio
básico e com a reafirmação do Judiciáriocomo Poder, o questionamento
e a impugnação popular às ações e omissões governamentais passou a
ser rotineiro nas lides forenses, gerando uma explosão de demandas e
colocando em contraposição os novos conflitossociais com leisenvelhe
cidas e formação técnica defasada. O final do regime militar resultou no
abandono de políticas de crescimento forçado e artificial, tornando-se
inescondíveis e agravadas as misériase demais mazelas sociais.Os con
flitospassaram de individuais a intercoletivos,ou travados entre coletivi
dades e Governo, gerando grupos massivos de lesados, tais como apo
sentados, trabalhadores e contribuintes. O Direito passou de uma visão
abstrata e inerte para uma perspectiva ativista, colocado em posição
politizada e gerando perplexidade à maioria ortodoxa dentre seus opera
dores. Promulgada a Carta de 1988, nela lançadas as bases de um novo
pacto social brasileiro,começou a operar-se, de modo célere e efetivo, a
adequação do jurídicoà pulsanterealidadebrasileira.Muitoespecialmente
(S) Cf. Faria.José Eduardo."Oireitos Humanos. Direitos Sociais e Justiça". Sâo Paulo: RT, 1994.
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no âmbito do Direito Material,ao Judiciáriofoigarantidoinstrumentaltéc
nico-legislativo que lhe permitisse irao encontro dessa nova ordem so
cial,assim passando a efetivarlegitimamente o “Direitovivo”e os direitos
sociais deferidos pela nova Constituição Federal. O que ocorreu, entre
tanto, revela um Estado inadimplente perante essa nova ordem, tendo o
Judiciário funcionado como "fórmula legal e legítima” de fuga do Poder
Público e do empresariado quanto ao cumprimento dos seus deveres
obrigacionais.Instaurou-seépoca em que, se o cidadão quisesse efetivar
seu direito,‘que fosse para a Justiçai”Centenas de milhares de deman
das judiciais poderiam ter sido evitadas se as políticas públicas então
adotadas houvessem seguido os cogentesprincípiosinsculpidosno caput
do artigo 37 da Carta Federal, em especial o da legalidade e o da morali
dade.O Judiciário,no entanto,não foicapaz de desempenhar de pronto e
a contento esse novo papel, que sequer resultou nítido na consciência
dos seus operadores. Tivessem esses princípios, elevados à condição
constitucional, sido aplicados com vistas ao atendimento das reais ne
cessidades da sociedade brasileira, talvez maior tivesse sido a possibili
dade do Judiciário resgatarsua legitimidade e afirmar-secomo Poder. Na
prática,outrafoia situação:o Judiciário,cujasvelhas e defasadas roupa
gens foram mantidas, intimidou-se.E, ao invésde darvidaa novos instru
mentos, tratou de amesquinhá-Ios, aos poucos. Generalizou-se, assim,
na sociedade e pela mão firme dos meios de comunicação, a crítica a
este Poder, ainda atrelado ideologicamente à Velha República, sobrevin
do a sua crise diante da sua incapacidade de dar efetividade à nova or
dem jurídico-políticaintroduzida peia Constituição de 1988, de perfil so
cial-democrata.Nesse processo, o PoderJudiciárioparecechegar ao seu
esgotamento, com notória perda de credibilidade a provocar, num certo
senso comum tradicional, a ênfase aos espaços privados em detrimento
dos espaços públicos, levando à busca de formas diretasde solução dos
conflitos,numa situação de verdadeiraanomia. Essa incapacidade passa
a ser utilizadapor muitos como motivação para a reforma do Judiciário,
sob o argumento de que é necessária para concretizar o ideário de um
Judiciário mais democrático. Mas, na prática, a bandeira de sua reforma
acaba sendo apropriada pelas forças mais conservadoras deste País, na
aliança que estabeleceram com o capital financeiro internacional. Essa
situação ficaclara na análise que segue.
2. ABORDAGEM HISTÓRICA
Embora a reforma do PoderJudiciárioainda ocupe espaços na mídia
e entreo próprio meio jurídicocomo algo ainda em fase de discussão no
Poder Legislativo,já se pode falarem aspectos históricos dessa reforma,
sejaporque muitas alteraçõesjáforam aprovadas, sejaporquea sucessão
de acontecimentos que a cercaram por sisó merecem o registro.
Essa abordagem históricanão se reduza uma mera narraçãode fatos,
mas certamentetrazconsigo a possibilidadede compreensão do processo
que tem sido desenvolvido sobre o tema reforma do Judiciário.O proces
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so de reformaconstitucionaldo PoderJudiciáriopode serdivididoem qua
trofases, a última delas ainda em desenvolvimento na Câmara dos Depu
tados, representada pelo Relatórioda Deputada Zulaiô Cobra.
As alterações pretendidas no campo da legislação infraconstitucional,algumas delasjáefetivadas, receberão comentários em espaço distin
to, pois a sua tramitação e discussão foram convenientemente postas à
margem da chamada reforma do Judiciário. Muitas dessas alterações le
gislativas têm por efeitoexalamente realizara reforma, que tem sido difi
cultada pela tramitação das propostas de emenda constitucional, por via
facilitada, quase expressa.
2.1. Primeira fase: Revisão constitucional
A primeirafaseda reformado PoderJudiciáriopossuiidentidadecom
os trabalhos que culminaram nas propostas da revisão constitucional, as
quais foram submetidas ao crivo do Relator-Geral, então Deputado, após
Ministro da Justiça e hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson
Jobim, resultandonos Pareceres da RevisãoConstitucionalde números 26
(Poder Judiciário: Disposições Gerais), 27 (Supremo Tribunal Federal), 28
(ControleAdministrativoe Disciplinardo PoderJudiciário),29 (SuperiorTri
bunal de Justiça,Tribunais Regionais FederaiseJuízesFederais),30 (Tribu
nais e Juízes do Trabalho) e 31 (Tribunais e Juizes Eleilorais,Tribunais e
Juízes Militares,TribunaiseJuizesdos Estados).O entendimentoexternado
na revisãoconstitucionaldesde então tem balizadoas propostas de emen
das constitucionais e legislativasque se seguiram.
Nesse sentido, é importante destacar que o trabalho do Relator-Ge
ral, em relação aos artigos 101 a 103 da Constituição Federal de 1988
(Parecer n.27, de 1994-RCF), com substitutivo global, já está positivado
por leis ordinárias (Leis n. 9.868/99 e n. 9.882/99), merecendo por isso
abordagem especial, na medida em que modificasubstancialmente o con
trole de constitucionalidade das leis e atos normativos, adaptando-o aos
imperativosdo novo modelo de Estado.
Dentre os tópicos do Parecer n.27/94-RCF que merecem destaque,
estão os seguintes:a) ampliação da competência origináriado STF, esta
belecendo novas hipóteses de foro privilegiado relativamente a autorida
des federais, inclusive para membros do Congresso Nacional; b) concen
tração no STF da competência para julgamento de ações populares e de
ações de improbidade administrativacontra atosde autoridades ou funcio
náriossujeitosà jurisdiçãodaqueleTribunal;c)previsãode medida cautelar
também para ação direta de constitucionalidade; d) instituição do efeito
vinculantee eficácia erga omnes das decisões proferidasem ADIn e ADC,
com possibilidade de extensão, por lei,desses atributospara outras deci
sões de mérito do STF; e) possibilidadede declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, com eficácia ex nunc, por voto de dois terços de seus
membros; f)instituiçãode sistema avocatório de competência para o STF
em questão constitucional incidente, a pedido do Procurador-Geral da Re
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pública, ao Advogado-Geral da União, de Procurador-Geral ou AdvogadoGeral de Estado, com possibilidade de suspensão de processos em curso
perante qualquerjuízoou tribunal.
Merece destaquea clarainfluênciagermânica do Parecern.27,toda
viaapenas importandoalguns institutos,revestindo-oscom feiçãoadaptada
às recomendações do Banco Mundial e aos interessesdas forçaspolíticas
conservadoras, poissequer cogitou, por exemplo, de democratizar o aces
so ao Supremo TribunalFederal,nos mesmos moldes dos países em que o
controle da constitucionalidade é concentrado nas cortes constitucionais
(controle concentrado, seleção dispersa). Por outro lado, ainda pretendeu
concentrar competência naquele tribunal para julgamento de matéria no
campo da improbidade administrativa.
Passada a revisãoconstitucional sem aprovação das propostas nela
apresentadas em relação ao Poder Judiciário, um novo ciclo do mesmo
processo teveseu início.Antes de iniciadaa análiseda segunda fase,con
tudo, é preciso terclareza de que o movimento de reforma do Estado em
geral,aiincluída a reforma do Judiciário,nos Estados da América Latina e
do Caribe, tem recebidoatenção especialde organismoseconómico-finan
ceiros internacionais, como é o caso do Banco Mundial Washington, do
BIRD, do BID e do Fundo Monetário Internacional.
No caso do PoderJudiciário,essa atenção especial passa, inclusive,
pelo financiamento de programas de reestruturação, como denunciou
Boaventura de Souza Santos, visando à:
"...criação de um sistema jurídico e judicialadequado à nova
economia mundial de raizneoliberal, um quadro legal e judicialque
favoreça o comércio, o investimento e o sistema financeiro. Não se
trata,pois, de fortalecera democracia, mas sim de fortalecero mer
cado. O que está em causa é a reconstrução da capacidade regula
dora do Estado pós-ajustamento estrutural. Uma capacidade regu
ladora que se afirma pela capacidade do Estado para arbitrar, por
meio dos tribunais, os conflitosentreos agentes econômicosiS>".
Poroutrolado,a situaçãojudiciária,especialmente do PoderJudiciá
rioda América Latina,tem sidoobjetode estudos aprofundados, com diag
nósticode problemas que não escaparam ao olhar“atento”e “interessado”
do Banco Mundial ao propor um programa para a reforma do Judiciário,
remetendo-se especificamente aos principais fatores que afetam a quali
dade desse serviço, sua morosidade e sua natureza monopolfsticaf6
7).O
estudo em referência aponta para um Judiciário que tem experimentado
(6) Souza Santos.Boaventura de.'Os Tribunais • a Globalização'. Jornal Estadode Sâo Pauto,
11 nov. 96, pág. A2.
(7) Essa referência loi retirada da página 05, do Oocumento Técnico NOmero 319, do Banco
Mundial Washington, O.C., assinado por MariaDakolias.Ver, a respeito, RelatórioBanco Mundial.
Documento Técnico 319.0 Setor Judiciário na América Latina e no Caribe — Elementos para
Retorma.
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longos processosjudiciais, excessivo acúmulo de processos, acesso limi
tadoà população, faltade transparência e de previsibilidadedas decisões,
e frágilconfiabilidadepúblicano sistema<*>.A partirdaí,identificacausas e
propõe soluções que repercutem no sistema de seleção e nomeação dos
magistrados, de avaliação disciplinardestes, mediante procedimentos ad
ministrativos exclusivos, assim eliminando o processo jurisdicional e
vulnerando o predicamento da vitaliciedade, na reformulação de códigos
de processo e de institutosligadosao acesso à justiça,passando, inclusi
ve, pelo ensinojurídico,pelos treinamentosde doutrinação e pelosConse
lhos Profissionaisde Advogados.
Esses registros feitos, necessários à compreensão de uma das ver
tentesdo processo de reforma do Judiciário, pode-se ingressarna análise
do segundo cicloda reforma.
2.2. Segunda fase: Relatório do Deputado Jalro Carneiro
Ainda em 1995, iniciadoo primeiromandato do Presidente da Repú
blica Fernando Henrique Cardoso, a Câmara dos Deputados instala a Co
missão Especial sobre a Reforma de Estrutura do Poder Judiciário,com a
finalidadedediscutire votara— atéentãoarquivada— Propostade Emenda
Constitucional n.96/92, de autoria do Deputado Hélio Bicudo, a ela sendo
ao depois apensada a Proposta de Emenda Constitucional n. 112/95, da
lavra do Deputado José Genoino. O reiniciodesse processo legislativojá
começa estigmatizado pelo arbítrio,pois a PEC n.96/92, à reveliade seu
autor,sequer é levada ao obrigatório exame da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, assim instaurando a
via regimental per saltume eliminando todo um ciclode discussões políti
cas indispensáveisao agreementconstitucionalda matéria sob apreciação
parlamentar.
Em breve síntese da sua versão original, a PEC n.96/92 pretendia
introduzir alterações no texto constitucional, consistentes na extinção da
Justiça Federal de 1®Grau, da Justiça Militarda União e dos Estados, e da
representação classista nas Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça
do Trabalho, com a sua conseqüente transformação em Varas de Concilia
ção e Julgamento. Além disso, propunha modificações na organização da
Justiça dos Estados e no regramento do vitaliciamenlo e da promoção de
juízes,prevendo a investidura temporária dos Ministros do Supremo Tribu
nal Federal e do SuperiorTribunalde Justiça,bem como a participação do
Ministério Público nos concursos de provas e títulospara Ingresso na car
reirada magistratura.
A apensada PEC n. 112/95, por sua vez e em sua redação original,
visava especificamente à criação de um sistema de controle externo do
Poder Judiciário, constituído por Conselhos de Justiça no âmbito federal,
estadual e distrital,com competência fiscalizatóriaquanto à matéria orça
mentária, vitaliciamenlo,promoções e perda do cargo de juízes, estrutura
{8} Ibidem.
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orgânica do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, questões correicionais e disciplinares de magistrados, funcionários e serviços Judiciá
rios;ademais, propunha a composição dos referidosConselhos no seu res
pectivoâmbito de atuação,proibiaa realizaçãode sessões secretaspelos
Tribunais, previa Lei Complementar que dispusesse sobre competência,
organização e funcionamentodesse sistema de controlejudiciárioe dispu
nha sobre critério de escolha do Procurador-Geral do Ministério Público
nos Estados e DistritoFederal.
A PEC n.112/95,a seu tempo regimental,obteve parecerde admissi
bilidade na Comissão de Constituiçãoe Justiça e de Redação da Câmara
dos Deputados,contudosob aformae porefeitodesubstitutivoda Relatoria,
a cargo da Deputada Federal Zulaiê Cobra, sendo modificada em alguns
de seus dispositivos,com supressãodo caráterexternodo controlepreten
dido criare alteraçãoda composição dos Conselhos.
Na Comissão Especial, observada a tramitação regimental afeitaàs
espécies,o Relatorentãodesignado, DeputadoJairoCarneiro,apresentou
emenda substitutiva global do texto constitucional vigente sobre o Poder
Judiciário,expandindo de forma desmedida, ilegítima,anti-regimental e in
constitucional, o conteúdo originaldas propostas de Emenda Constitucio
nalantes referidas,caracterizando uma reforma irrestritado Judiciário, ali
ando conteúdos de orientação neoliberal com outros resultantes de uma
visão autoritária tipicamente brasileira de exercício de poder. Em suma,
tanto na forma quanto em conteúdo, substituiu-se ao Poder Constituinte
Originário,deslegitimando de novo todo o processo reformista.
O primeiroregistroa serfeitonestaparte,porconseguinte,dizrespei
toà absolutailegitimidadeformalematerial,tantodeordemregimentalquanto
constitucional,do substitutivooferecidopeloDeputado FederalJairoCarnei
ro.Essa matériafoiobjetode exaustivoexame jurídicoe aguda intervenção
plenária do Deputado Federal Jarbas Lima, que apresentou questão de or
dem sobre a matéria, nelaexaminando os contornos do tema à luzdas dis
posiçõesdo Regimento Internoda Câmara dos Deputadose da Constituição
Federal de 1988, demonstrando de forma inequívoca a absoluta invalidade
do processo legislativoem curso,inclusivecom burlada competência exclu
siva da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação no controle pre
ventivodaconstitucionalidadedaspropostastotalmenteinovadorasdo Relator
em relaçãoà formae ao conteúdodas PECs, originais.
Encaminhada ao Presidenteda Comissão Especial,Deputado Wagner
Rossi, a questão de ordem foisucintamente desacolhida, diantedo que o
Deputado Jarbas Uma interpôsrecurso,o qual restoulaconicamente inexitoso por decisão do Presidente da Casa, Deputado Federal Michel Temer.
Contudo, esses movimentos de denúncia e questionamentos contra o fla
grante desrespeito às “regras do jogo" do processo derivado de reforma
constitucional, bem assim contra as atrocidades jurídicas das propostas
que o substitutivode reforma judiciáriacontinha, de início resultaram no
enfraquecimento da corrente política que advogava um modelo judiciário
subalternizado, edificado sob a forma de um poder intrinsecamenteautori
tárioe externamente sem independência.
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Talvez atéem razão do desrespeitoao processo legislativo,não ten
do sido submetidas ao controlepreventivode constituticionalidade,as pro
posições inseridas no substitutivocontinham vícios de inconstltucionalidade Insuperáveise,no mérito,não escondiam a sua raizautoritáriae saudo
sistade uma época de regimeantidemocrático, declarado no âmbito de um
Estado tornado unitáriopela força das armas.
Com a brevidade que se impõe, não se pode deixarde expor os pon
tos-chave do substitutivo do Relator, que podem ser assim resumidos: a)
desmantelamento do sistemade garantiasda magistratura,flexibilizandoos
conceitos de inamovibilidade e vitaliciedadee criando um sistema objetiva
mente punitivo,com possibilidadede perdadocargopormotivaçãosubjetiva
e decisão administrativa, Inclusive com a criação de uma avocatória pelo
Conselho Nacional de Justiçaproposto;b)instituiçãode súmulascom efeito
vinculante, inclusivecom possibilidadede prisãopara o juizque não as apli
casse; c)modificação completado sistema de controleda conslitucionalidade,com asupressãopráticadaviadifusa,com a instituiçãodeefeitovinculante
para as decisões do STF, inclusive em declarações de constitucionalidade,
de incidentesde constitucionalidadepersaltume de avocatória de questão
constitucional;e d)concentração do poderjurisdicionale administrativonas
cúpulas federativasdo Judiciário,transformandoo 1®e o 2®grausde jurisdi
ção em meras viasde passagem para os tribunaisde cúpula.
Aliando-seà posiçãodo Deputado Jarbas Lima,maistardeo Deputado
HélioBicudo,autorda PEC n.96/92,acabou por requerera retiradado seu
nome como um dos apoiadores da tramitaçãoda proposta,em decorrência
da ilegitimidadeda utilizaçãode sua propostaparafinstolalmentediversose
meritoriamenteinsustentáveis. Da mesma forma,o Deputado JoséGenoino,
autorda PEC n.112/95,apresenta votoem separadono sentidoda rejeição
do substitutivo, formulando uma nova proposta para o sistema nacional de
conselhos de avaliaçãoe fiscalizaçãodo Poder Judiciário,elaborada e de
senvolvida pelos magistrados autores deste artigo. Outros Deputados en
grossaram as forçasde resistênciaà arbitrariedade,apresentandovotosem
separado pela rejeiçãodo substitutivo,merecendo destaqueo do então De
putado Régis de Oliveirae o do Deputado MiltonMendeda>.
Diante dessas resistências, denunciadoras das heresias que esta
vam sendo cometidascontrao próprioregimedemocrático no País,o Rela
tóriodo Deputado JairoCarneirosequerteve a sua votação concluída an
tes do término daquela legislatura, diante da certeza de sua rejeição, na
quele momento, na Comissão Especial de Reforma da Estrutura do Poder
Judiciário.Materialmenteo substitutivoestavamorto,mas formalmente ainda
não tinha sidoenterrado.
2.3. Terceira fase: Relatório do Deputado Aloysio Nunes Ferreira
A terceirafase se inicia com a modificação das condições políticas
da reforma do Judiciário,impulsionadaspor novos movimentos e uma nova
(9) Jornal do Magistrado — A M B n. 51.
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legislatura.Neste sentido, não pode seresquecido o papeldesempenhado
pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Poder Judiciário, no Senado
Federal, interagindocomo combustível recrudescedor e de fortalecimento
da políticareformistaprovinda do Consenso de Washington. Em movimen
toaparentemente paralelo à reforma constitucional do Poder Judiciário—
que, àquela altura, havia perdido a viabilidade política de prosseguir na
Câmara dos Deputados — ,mas em verdade politicamente aliado ao ani
quilamento de resistências às propostas do já então poder hegemônico
nacional e internacional,a chamada CPI do Judiciárioteve o efeitode ge
neralizar a desmoralização do Judiciário e dos próprios juízes perante a
sociedade,a partirde casosque deveriam serresolvidos— e estavam, em
sua maioria— pelapolícia.Dianteda estratégiamidiáticae mercadológica
dessa manobra, a necessidade de reforma passou a servoz correntenão
só no meio político,mas na própriamagistratura,sendo ignoradaporcom
pleto a absoluta impossibilidade de instaurar-se uma discussão séria do
tema judiciário,diantedas propostasque desde sempre estiveram postas.
A visualizaçãodesse movimento ficoubem claracom a denominada“cami
nhada dosjuízesa favorda reformae contraa CPI do Judiciário”,promovi
da pelo movimento associativo. Esse atofoirealizado em 30 de março de
1999, saindo defroilteao Supremo Tribunal Federal em direção ao Auditó
rioNereu Ramos da Câmara dos Deputados,onde, às 14 horas,foireinsta
lada a Comissão Especialde Reforma do PoderJudiciário,com o apoio de
magistrados.As resistênciasorgânicas, a esta altura,jáestavam — e ain
da estão — esmagadas.
Nesse cenário, com a reeleição e uma legislaturafederal recém-iniciada com substancial alteração nos seus quadros parlamentares, novas
condições políticasreacenderam a idéiada imperiosidade da reformajudi
ciárianos moldes em que vinha sendo feita,para ò que contribuiu decisi
vamente a postura da magistratura brasileira,que acreditava nas possibili
dades deavançosdemocráticos,todaviasem atentarquea reformado Estado
em curso,alincluídaa do Judiciário,estavasendo ditadapelasforçasfinan
ceirasinternacionaise pelasforçaspolíticasmais retrógradasdo Brasil.
A terceirafaseda reformado PoderJudiciárioinida-se,porconseguinte,
jáno segundo mandato do PresidenteFernando Henrique Cardoso e com a
nova legislaturada Câmara dos Deputados. Reinstaladaa Comissão Espe
cialdestinada a discutire votar a reforma do Poder Judiciário, agora com
novacomposição parlamentar,o atéentãoRelator,Deputado JairoCarneiro,
foipassado paraocargode Presidente,sendodesignadoo DeputadoAloysio
Nunes Ferreiracomo o seu novo Relator.O novo Relatórionão evoluiu para
uma idéiade democratização do Poder Judiciário,mantendo a mesma fei
ção autoritáriadeseu antecessor,inclusivepropondoa extinçãodaJustiçado
Trabalho, mas com o diferencialde terretiradoalgumas proposições que
sequer tecmcamente tinham sustentação, como o crime de desobediên
cia para o caso de não aplicação de súmula com efeitovinculante.
Esse novo Relatório não chegou a servotado, pois o seu signatário
deixou a Câmara dos Deputados para assumirum Ministériono âmbito do
Poder Executivo.
59

2.4.Quarta fase: Relatório da Deputada Zulaiê Cobra
O quarto ciclodo processo de reforma constitucional do Poder Judi
ciário, mantidas as condições políticas da terceira fase, inicia-se com a
designação da Deputada Zulaiê Cobra como Relatora na Comissão Espe
cial,ainda sendo criadasseisSub-Relatorias setoriais(JustiçasEspeciais;
Estrutura e Competência do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Fede
ral;Controlee Fiscalização;Súmula Vinculante;Acesso à Justiçae o Direi
toà Sentença;Direitos,Garantiase Disciplinados Magistrados;e Tribunais
e Juízes Estaduais). O Relatório votado na Comissão mantinha algumas
estruturas dos Relatórios anteriores, todavia agregando alguns valores
democráticos, como o caso da previsão de eleição direta para os cargos
administrativos dos Tribunais,a revogação da previsão da ação declaratóriade constitucionalidade e a adoção do mecanismo da súmula impeditiva
de recursos para os tribunais superiores, esta última idealizada e desen
volvida — ainda em 1995 — pelos magistrados signatários deste artigo.
Essas proposições inovadoras em relação aos relatórios anteriores, alia
das ao clima político favorável emocional exposto no item anterior deste
estudo e à nova composição parlamentar da Comissão Especial, fizeram
com que os entravesque se colocavam à aprovaçãodo Relatórioficassem
sensivelmentediminuídos.Todavia,essa espéciede consenso, formadoem
torno do Relatório original, logo a seguir mostrou os equívocos de avalia
ção que o precederam.
Aprovado o Relatório na Comissão Especial, com destacados votos
contráriosda bancada do PT e do Deputado FederalAntônioCarlosBiscaia,
sua versão originalacabou por serdesvirtuada atravésda votação de des
taquessupressivos e aditivos,reinserindona Proposta de reformatodos os
valores de cunho autoritárioadrede apresentados e retirando todos aque
lesque representavam algum avanço democrático na estrutura judiciária.
Atualmente, o Relatórioteve a sua votação em primeiroturnoconcluída no
Plenárioda Câmara dos Deputados, âmbitoem que, por exemplo, foisupri
mida de seu textoa regraque proibiao nepotismo,sendo mantido o precei
to popularizado como a “mordaça" para os juízes. Por outro lado, como
resultado geral desse processo, resultaram soterrados esforços e propos
tasque visavam a alavancagem constitucionalmentesustentada de instru
mentos e mecanismos de democratização interna do Judiciário brasileiro.
2.5. A reforma do Poder Judiciário através de alterações na le
gislação ordinária
Dentre os projetosjáaprovados, destacam-se especialmente as Leis
n.9.868/99 e n. 9.882/99, que modificaram de forma radicalo sistema de
controle da constitucionalidadede leisou atos normativos.
A pretextode regulamentaro processo e o julgamento das ações di
retasde inconstitucionalidade e deciaratória de constitucionalidade, o Po
der Executivo remeteu à Câmara dos Deputados o Projetode Lei n.2.960/
97,firmado pelo então Ministroda Justiça Nelson Jobim.A aprovação des
se projeto resultou na Lei n.9.868/99, que, dentreoutrosaspectos, institui
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a chamada declaração de inconstitucionalidadediferida,prevendo a possi
bilidadede que o Supremo TribunalFederal, ao declarara inconstituciona
lidade de leiou atonormativo, tendo em conta razões de excepcional inte
resse socialou de segurançajurídica,determine que a eficáciadessa deci
são só ocorraa partirdo seu trânsitoem julgadoou de outromomento que
venha a ser fixado. Ademais, prevê a possibilidade de uma decisão em
medida cautelardeterminara suspensãode todososprocessos,tramitantes
em qualquerjuízoou tribunal,em que estejaem discussão a questãocons
titucional a ser decidida pelo STF. Ademais, atribui efeito vinculante às
declaraçõesdeconstitucionalidadeou de inconstitucionalidadeproferidaspelo
STF, inclusiveàquelas consistentes em interpretação conforme a Constitui
ção, e em declaraçãoparcialde inconstitucionalidadesem reduçãode texto.
Quanto à Leicitada,é importanteregistrarque, com exceção da mag
níficaresistênciacapitaneada, na legislaturaanterior,peloDeputado Jarbas
Lima na Comissão de Constituiçãoe Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados, a sua aprovação se deu de forma silenciosae indiscutida,tendo
em conta a faltade visibilidadede sua importância para os operadores do
Direitoe os baixosescores necessáriospara o seu agreementparlamentar.
Com relação à Lei n. 9.882/99, o seu projeto inicial, de autoria da
Deputada Sandra Starling,pretendiasomente regulamentaro processoe o
julgamentoda arguição de preceitofundamental, nos termos do § 1odo art.
102 da ConstituiçãoFederal.No entanto,o movimento reformista,aliadoàs
idéiasexternadas ainda na revisãoconstitucional,em manobra que repete
a utilizaçãodo “casco"da PEC n.96/92 no âmbito da reforma constitucio
nal do Poder Judiciário, apossou-se do projeto e criou o incidente de in
constitucionalidadepersaltum.Utilizandoformulação hermenêutica de que
também cabe a arguiçãodedescumprimentode preceitofundamental quan
do forrelevante o fundamento da controvérsia constitucionalsobre leiou
atonormativofederal,estadualou municipal,incluídosos anterioresà Cons
tituição1’01,a nova Leiconfereao SupremoTribunalFederal,em seu art.5®,
§ 3®, competência para deferir pedido de medida liminar consistente na
determinação de que juízes e tribunaissuspendam o andamento de pro
cesso ou os efeitosde decisõesjudiciais,ou de qualqueroutramedida que
apresente relação com a matéria objeto da argüição ou descumprimento
de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada,,,,.E os
legitimados para ingressarcom essa argüição são. somente, aqueles que,
também, podem ingressarcom ações diretasde inconstitucionalidade, pois
a legitimação ativa ampla, conferida a todos aqueles que tivessem seus
direitoslesados ou ameaçados, foiobjeto de veto pelo Poder Executivo.
Com essasinovações,aliadasà possibilidadede declaraçãode inconstitucionalldade diferida — prevista em ambas essas leis — ,a jurisdição
que envolva alguma questão de controledifuso da constitucionalidade tor
nou-se uma jurisdição de papel, sujeitaà condição de eficáciaa cargo do
Supremo Tribunal Federal.*
1
(10) Lei n. 9.882, de 3.12.99, art. 1». parágrafo único, Inc, I.
(11) Lei n. 9.882, de 3.12.99, arL 6". § 3».
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Embora não se pretendaesgotaro rolde projetostramitantesno Con
gresso Nacional, relacionados diretamente com a reforma do Poder Judi
ciário— o que não seriapossívele nem viávelneste artigo— ,ainda mere
ce referência o Projeto de Lei n. 2.961, de 1997, também de autoria do
Poder Executivoe popularizadopela mídiacomo a “leida mordaça", reme
tidoparaa Câmara dos Deputadosjuntamente com o projetode iein.2.960,
retro-apontadoO Projetode Lei n.2.961 foiaprovado na Câmara dos Deputados no
ano de 1999, apesardo parecerinicialdo Deputado Jarbas Uma, então o
seu Relator na CCJR, na legislaturaanterior, tersido no sentido de rejei
ção da maioria dos dispositivos propostos. Esse projeto, pretendendo a
modificação de dispositivos da Lei de Abuso de Autoridade (Lei n.4.898/
65), cria tipospenais vagos e inespecíficos, deixando juízes,membros do
Ministério Público, delegados de polícia e outras autoridades sujeitos a
punições criminais que podem serfundamentadas em interpretação total
mente subjetiva. No Senado Federal, esse projeto atualmente está em
tramitaçãona CCJR e recebeu o apensamento do Projetode Lein.536/99,
de autoria do Senador Jorge Bornhausen, também resultante da CPI do
Judiciário.Aqui,vale a observação de que êxito comemorado pelos mem
bros do Ministério Público em relação à chamada “queda da mordaça",
quando da votação de destaque supressivo no âmbito da votação de pri
meiro turno da reforma constitucional do Poder Judiciário na Câmara dos
Deputados, pode vira se transformarnuma vitóriade Pirro,poiso que não
foiaprovado na PEC jáestáem viasde aprovação, no Senado Federal,em
sede de legislação ordinária.
Porfim,apenas a títulode referência,não se pode deixarde registrar
que frutificaramda CPI do Judiciáriocincoprojetosde leioraem tramitação
no Senado Federal, os quais genericamente são originados das correntes
políticas mais conservadoras, jácomentadas neste artigo.O intuitodisci
plinare punitivode juízeschega ao descalabro,do que é exemplo o Projeto
de Lein.687/99, de autoriado Senador PauloSouto,que pretende regular
a matéria de crimes de responsabilidadede magistrados,inclusivealteran
do dispositivosdo Código Penal e prevendo as sanções aplicáveis em ca
sos de improbidade. Esse projetoprevê tipospenais e majorantesde pena
utilizandoa mesma técnicade tiposcriminaistotalmenteabertos,sujeitan
do a determinação de seu conteúdo ao arbítrioe subjetivismodo intérpre
te,o que não se admite diantedo princípioda reservalegal,que é base de
um Estado que pretende serDemocráticode Direito.O mais grave de tudo,
no âmbito dessa “técnica legislativa"de tipos penais abertos, é a possibili
dade de serem absolvidos os culpados e condenados os inocentes, poisa
estrutura normativa dos tipos abertos propostos favorece, modo simultâ
neo, tanto a impunidade quanto a perseguição política.
3. CONCLUSÃO
A reforma do PoderJudiciário,considerado o contexto históricorefe
ridoneste artigo,encontra-se, na realidade,finalizadaem sua parte subs62

tancial. Foi alteradotodo o sistema de controle da constilucionalidade, re
sultandoo enfraquecimento brutalda viadifusa.Issojáé direitopositivo.A
reforma constitucionalem curso,dessa forma,ficareduzida a poucos pon
tos-chave,que podem sersintetizadosnosseguintestemas,dentreos mais
importantes:a) moratória dos precatórios; b) fragilizaçãodas garantiasda
magistratura, com instauração de um sistema disciplinar autoritário e
antidemocrático;e c) criação de mais um órgão de cúpula no Poder Judi
ciário, centralizador das políticas administrativas, com funções burocráti
cas que suprimem o processo jurisdicional-disciplinar dos magistrados,
reeditando, inclusive, uma regra avocatória de processos já julgados por
instâncias inferiores.
E as condições políticasde avanço da reforma, sejana viade alte
ração constitucional, seja na via da legislação ordinária, continuam fa
voráveis aos que pretendem o enfraquecimento do Estado brasileiro em
geral.
Assim, em que pese cada vez mais se faça necessária uma reforma
substantiva dos aparelhos estatais— nestes incluídos, porcerto,os perti
nentes ao PoderJudiciário— a fimde transformá-losem instrumentos pri
vilegiados do predomínio da vontade geral, tendo como pressupostos o
interessepúblicoe o bem comum, passam a fazerparte da agenda oficial
propostascujoobjetivoconsisteem reduziro papeldo Estado,(des)construir
a força normativa da Constituição e (des)regulamentar direitos escritos,
mormenle os de cunho social.Por certo,as reformas liberalizantes"’1en
caminhadas ao Congresso Nacional, em especialaquelas objeto de análi
se neste texto, mais verticalizam o Estado, ao invés de democratizá-lo,
transformá-lo no sentido do bem comum e de afirmar o Poder Judiciário
como locusde efetivação e garantia dos direitosviolados.
Mas é precisoque não se perca de vistaque os movimentos da histó
ria não são lineares, muito menos inexoráveis. A força política de ações
coletivasconcretas, impulsionadoras de um processo efetivamente trans
formador, não pode ser subestimada por aqueles que sabem que as lutas
são permeadas portensões,conflitos,avanços e retrocessos.Nesse senti
do, num momento de busca de alternativas para uma sociedade em crise
como a nossa, cujo tênue processo de democratização pode desembocar,
no dizer de O'Donnell"3>,na restauração de uma nova forma, ainda mais
severa,de regime autoritário,pensarpalavrase musicarmetáforas,mergu
lharem poesias e em novos sonhos que impulsionam à vidaé fazerformu
lações que se orientam no sentido da desconstrução de um certo senso
comum tradicionalpara que, construídonum novo senso comum, se cons
titua uma nova sociedade, realmente democrática, que não tenha a desi
gualdade como fundante. Esse o papel dos intelectuaisque, acreditando
(12) Ver Belluzzo, LuisG. Remember 1930. Ou, de como o Estado entra nesta dança. Revista
Senhor.6 jul.85. pág. 25.
(13) O’
donnell,Guillermo.Inlroducciúnde la incertidumbre. In:O'Donnell,Guillermoe Schmllier,
PhilippeC.“Transidones desde un gobierno autoritário*4: conclusiones tentativas sobre las de
mocracias inciertas, pág. 15.
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na força transformadora de ações políticasconcretas, partem da compre
ensão da realidade para, a partir dela e de sua crítica, transformá-la,
interagindo sujeitoe objeto,teoria e prática.
E a cançãode ChicoBuarquee MiltonNascimento— que a seguirse
transcreve e com a qual este artigo faz sua profissão de fé — ,buscando
resgatarem nossos corações e mentes o princípioda esperança, ao falar
da faltada terra,da faltade chão, do desgarrado, do oco, das perplexida
des edos sofrimentosque tudoissorepresenta,possibilitaque desse chão
levantem-se os homens e as suas esperanças ou uma bandeira, numa re
ferência a José Saramago, não por acaso escolhido como epígrafe. So
nhos de liberdade, de igualdade, de solidariedade, dos quais a humanida
de ainda não se acordou.
Como então? Desgarrados da terra?
Como assim? Levantados do chão?
Como embaixo dos pés uma terra
Como água escorrendo da mão
Como em sonho corrernuma estrada
Deslizando no mesmo lugar
Como em sonhoperdera passada
E no oco da terratombar
Como então? Desgarrados da terra?
Como assim? Levantados do chão?
Ou na planta dos pós uma terra
Como água na palma da mão
Habitaruma lama sem fundo
Como em cama de pó se deitar
Num balanço de rede sem rede
Verno mundo de pernasproar
Como assim? Levitante colono?
'Pastoaéreo? Celestecurral?
Um rebanho nas nuvens? Mas como?
Boialado?Alazão sideral?
Que esquisitalavouralMas como?
Um arado no espaço? Será?
Choverá que laranja?Que pomo?
Gomo? Sumo? Granizo? Maná?
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A R E F O R M A D O P O D E R JUDICIÁRIO E A
INFLUÊNCIA D O B A N C O M U N D I A L

CLÁUDIO BALDINO MACIEL«*'

Poucas tarefasda cidadaniaconsciente são mais decisivas, nos dias
de hoje, do que a análisedo (uturodo PoderJudiciário.
O magistrado, além de dar soluçãoà generalidade dos conflitosindi
viduaise coletivos,atravésda jurisdiçãodetém a prerrogativade controlar
a constitucionalidade e a legalidadedos atosdos demais poderes. Em nos
so país conhecemos o sistema de controleconcentrado da constitucionali
dade,pelo SupremoTribunalFederal,e também o controleconcreto,difuso,
incidental,outorgado pelaConstituiçãoFederal a todosos juízes,nos mol
des do judicialreviewinspirado nas célebrespalavras do Juiz Marshall ao
julgaro caso Marbury x Madison.O juizbrasileironão aplica uma determi
nada lei,senão um sistema legal hierarquizado.Tem por dever funcional,
assim, deixar de aplicar norma legislativa que entenda inconstitucional,
porque só então estarácumprindo sua tarefade juizconstitucional,que é a
primeira de suas funções, dando assim sustentação jurídica e política ao
próprio sistema legislativo.
O sistema de freiose contrapesosou checks andbalancesficadessa
maneira, ao menos no plano formal, resguardado e garantido por toda a
magistraturado país,como quera ConstituiçãoFederalque, trazendo para
o nosso modelo o exemplo norte-americano,não limitouna Corte Suprema
o predicado de cotejara higidezdas normas frente ao sistema constitucio
nal de leis.Pode e deve o magistrado brasileiro,conforme o caso,deixarde
aplicaraquelas normas havidas porinconstitucionais,ainda que não sejam
elas retiradas, por força de taldecisão judicial,do mundo jurídico.
Na inconslitucionalidadedeclarada pela nossa Corte Maior, a norma
será, então, obviamente suprimida em sua existência. Trata-se, aqui, do
controle in abstractoda constitucionalidade das leis.Coexistem, no país,
os dois modelos inseridosem um único sistema de controle.
{*)O autor 6 Juiz de Direito no Estado do Rio Grande do Sul, Vice-Presidente da Associação dos
Magistrados Brasileiros(AMD) e Presidente do Comissão da Reforma do Poder Judiciárioda AMB.
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Convive-se aqui, portanto,com moderno e exemplarsistemade con
troleda constitucionalidade das leis,consagrado no perfildo que de me
lhorexiste nos modelos americano e europeu.
Exatamente por isso,porque dentre as suas funções está a de con
trolaratos dos demais poderes, o Judiciárioneste país é Poderde Estado
em toda a amplitude que possa contertalexpressão.Por talmotivo, antes
de qualquer outro,não pode ficaro Judiciárioao sabor das conveniências
políticasdos demais poderes.Se sofrertaisingerências,porcertoperderá
ele,o Judiciário,a independência, restando comprometido em sua própria
natureza essencial antes referida.
Fenômeno corrente na atual quadra da humanidade, sobremodo em
países sem arraigada cultura democrática, é a tendência à hipertrofia do
Poder Executivo.O exemplo brasileiro,mais uma vez,é invocado. No Bra
sil,o Poder Executivotem legisladosobre praticamentetodas as matérias
através das malsinadas medidas provisórias, que são permanentemente
reeditadassem que o Parlamento em regrasobre elasse manifeste.
Nos paísesque adotam uma linhade políticaeconômica de abertura
dos mercados parao capitalinternacional,talhipertrofiado Poder Executivo
e a consequente debilidade da expressão político-institucional do Poder
Judiciáriotem sidoaplaudida,quando não incentivadapelosinteressesdos
investidores internacionais.
Por mais este motivo, no Estado democrático impõe-se sejam confe
ridas objetivamenteao PoderJudiciáriogarantiaspara o exercíciode suas
prerrogativas c o m independência de atuação, eis que são, taisprerrogati
vas, e m última análise, garantias do próprio povo, postas sob os ombros
dos juízes. Talnão ocorreem regimescom raiztotalitária,onde a Justiçase
subordina aos interesses ou objetivos políticos dos governantes. A inde
pendência do Judiciário, por outro lado, é a segurança das própriasprerro
gativas de função dos exercentes dos demais Poderes, sendo conceitualmente indispensável ao funcionamento das instituições republicanas. E
assim o é singelamente porque ao Judiciário cabe a defesa do sistema
constitucional e legal. O modelo de tripartição de poderes somente pode
funcionar adequadamente se o Poder Judiciário for efetivamente autônomo
e independente. Isso é corolário do respeito à ordem constitucional legíti
ma, e se subsume na repulsa ao arbítrio e na proteção das liberdades, o
que se qualifica como finalidade última que deve inspirar o Estado D e m o 
crático de Direito.
A hipertrofia do Executivo, e m muitos de nossos países, tem a ten
dência a desconsiderar o valor e o significado transcendente da ordem cons
titucional legítima, muitas vezes sendo colocado o interesse na execução
de determinado plano de governo acima da própria intangibilidade do sis
tema constitucional vigente. Os juízes têm e devem ter na ordem constitu
cional legitimamente estabelecida, no entanto, o parâmetro inafastável de
sua atuação institucional. Consistem os juízes, assim, no instrumento fun
damental da cidadania na defesa do Estado democrático. Por colocarem
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freios na atuação do Executivo, desde que transborde ela das prerrogati
vas constitucionais do exercício do Poder, passa o Judiciário a ser o “ne
cessário incômodo" do governo.
Porisso,têm aumentado as tensões na relaçãopretendidamente har
moniosa entre os Poderes de Estado. Com taistensões, contudo,já estão
os juizes acostumados, muitas vezes sofrendo virulentas campanhas de
mídia quando circunscrevem, com base na Constituição, a área de atuação
do Executivo, delimitando-lhe as possibilidadesconstitucionaise legais.O
alargamento paulatinoda atividadedo Executivo,contudo e ainda assim, é
circunstância de existência inegável.
A issosoma-se hojeuma outraquestãoque deve gerargravepreocu
pação. Pois sendo o Judiciárioo Podercontroladorda área de atuação dos
demais Poderes, sobretudo do Executivo, está a sofrertentativasde refor
mas em muitos países.Vêm elas postas coincidentemente no mesmo mo
mento histórico.Tais reformas, em nosso pais,procuram nitidamentedimi
nuir a expressão político-institucional do Poder Judiciário e, com isso,
transformá-lo em menor obstáculo para o exercício das atividades do Po
der Executivo nas suas políticasgovernamentais.
Por outro lado, taispolíticasgovernamentais em diversospaíses pe
riféricos, face ao fenômeno conhecido por globalização, têm sido propos
tas no sentido de criar modelo de desenvolvimento baseado em grande
parte no financiamento do capitalexterno, na migração de imensas somas
de capitalque na realidadese apresentamcom naturezafugidia,escapista,
volátil,sem qualquer compromisso de criarraízes sólidas nos países aon
de aportam na busca óbvia e exclusiva de obtenção de maiores fatias de
lucro, motivo único de sua inversão ocasional e quase sempre de caráter
provisório.Não me cabe aqui analisaros acertosou equívocos de taispro
postas de desenvolvimento nacional, de que estão associados processos
de privatização do patrimônio público em larga escala, desregulamentação, terceirização mesmo de algumas atividades antes consideradas
indelegáveisdo Estado, flexibilizaçãodas relações trabalhistas e do modo
de acesso ao serviço público essencial do Estado, extinção da Justiça do
Trabalho,alienaçãodo patrimôniopúblicoetc.Enfim,diminuiçãodo Estado
na exata medida de aumento das instânciasde mercado, propagando-se a
idéiade que o mercado será suficiente'-paragerire disciplinar,com justiça,
a vida em sociedade, o que certamente não é verdadeiro sobretudo em
países como os da América Latina e Caribe, em regra detentores de índi
ces de grave desigualdade social.
A crise do conceito de soberania ou da concepção de estado nacio
nal frente ao mundo globalizado pode ser,de uma forma ou outra, ao me
nos compreendida como conseqüência de um fenômeno universal, cujos
resultados últimos ainda não conseguimos sequer vislumbrar. O compro
metimento da independência do Judiciário, contudo, em qualquer mundo
que habitemos e em qualquer época histórica, só pode significar a
inexistênciade democracia.
Oito isso,cabe avaliar um fatoconexo à globalização na forma hoje
conhecida. No seiode talfenômeno estáembutida a necessidade de dimi68

nuira área de atuação do Judiciário, negar-lhegrandeza institucional, im
pedir-lhe de impedir, retirar-lhe eficiência. Em suma: suprimir-lhe a condi
ção de agircom efetividade e autonomia na garantia de direitose liberda
des, jáque assim agindo porvezes torna-se eleobstáculo à mais rápidae
lucrativacirculaçãode capitais sob a égide da lexmercatoria, como jáfoi
dito.
Taiscapitaisnecessitam ambientefavorávele,antes de tudo,previsí
vel.A interpretaçãojudicialindependentedos postulados constitucionais e
legais por vezes constituiestorvoaos interesses dos detentores dos capi
taise à globalização econômica.
Tal verdade é observável a partirda análise de fatos que concreta
mente estão a ocorrer no dia-a-dia de nossos países alheios ao bloco
hegemônico.
Hojejápodemos, contudo,mais do que interpretarfatos,teracesso a
propostas concretas de agências financeiras mundiais, que mais do que
nunca demonstram o interesse especifico,enfáticoe crescente no Judiciá
riodos países,digamos, periféricos,especialmente nos países da América
Latina e do Caribe.
Veja-se, porexemplo, o documento do Banco Mundial que tem o títu
lo O Setor Judiciário na América Latina e no Caribe — Elementos para
Reforma.Trata-sedo DocumentoTécnico n.319 daquela agência financei
ra internacional.
Taldocumento,cujaprimeiraediçãojádatade meados de 1996,pro
duzido nos Estados Unidos, com suporte técnico de Malcolm D. Rowat e
Sri-Ram Aiyer, e com pesquisa de Manning Cabrol e Bryant Garth, prevê
claramente a necessidade de reformas de fundo nos Poderes Judiciários
da América Latina e do Caribe. Propõe, então, um projeto de reforma glo
bal, com adaptações às condições específicas de cada país, mas com a
mesma natureza e com a mesma lógica:quebrar a natureza monopolística
do Judiciário, melhorgarantiro direitode propriedade e propiciaro desen
volvimento econômico e do setor privado, fragilizando a expressão
institucionaldo PoderJudiciárioe tornando-omenos operante nas garantias
de direitose liberdades, desde que estejam em jogo as necessidades do
capital, sobretudo do capital internacional.
O desenvolvimento econômico ó, por certo, finalidade a ser obtida
pelos governos. Mas não é,decididamente, tarefado Judiciário.O Judiciá
rionão produz e não deveproduzirdesenvolvimentoeconômico.O Judiciário
produz e deve produzirjustiça.
Nenhum dos pontoscontidosno conjuntode propostasapresentadas
peloBanco Mundial tocaverdadeiramenteas causasdo mau funcionamento
da justiça em nossos países, entre as quais estão, reconhecidamente, a
hipertrofia legislativa, a violação reiterada,pelo Poder Público, de normas
legais e da própria Constituição, para não faiar,no caso de nosso país, da
dolosa e reiterada interposição, pela administração pública, de recursos
judiciaisem milharesde casosque sabe de antemãoque serámalsucedida.
Istosem falar na prosaica questão processual e no sistema recursal ana
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crônico, fruto de uma visão barroca ou até mesmo "rococó" do processo,
que passou a ser finalidade em si mesmo e não mero instrumento para a
realizaçãoefetivae eficientede justiça.Modificadatalvisão,que serve,em
muito, como “garantia do mercado”para profissionais do direito (afinal, o
que é difícil,espinhoso e demorado, exige mais “conhecimento’e tempo,
justificando, assim, maior remuneração profissional), já se teria em boa
parte recuperado eficiênciado modelo judiciárionacional.
No entanto, refereo ditodocumento, que propõe reformasno Judiciá
rio de nossos países, em uma de suas passagens: “Na verdade, muitos
países da América Latina e do Caribejá iniciarama reforma do Judiciário,
aumentando a demanda de assistência e assessoria ao Banco Mundial.
Todavia, os elementos da reforma do Judiciárioe algumas prioridadespre
liminares precisam ser formuladas“.Quem as está a formular? Os povos
latino-americanose caribenhos? Seus juízes,seus operadores do direito?
Não. Quem as está formulando é o Banco Mundial.
No caso da reforma do Poder Judiciário no Brasil,coincidentemente
as linhas mestras dos projetos apresentados no Parlamento Nacional com
o beneplácito do governo federal são em tudo similares às propostas do
Banco Mundial, bastando-se, para chegar a talconclusão, a mera leitura
do documento ora analisado e a dos projetos reformadores.
Não somente o novo perfilgenérico ou, digamos, ideológicodo Poder
que emergirá da reforma pretendidaé a carada propostado Banco Mundial.
Os mais importantes institutos propostos na reforma constitucional brasi
leirasão previstos,de formaespecíficaou genérica,no documentoda agên
ciafinanceira referida:súmulas com efeitovinculante,medidas avocatórias,
incidente per saltum de inconstitucionalidade, controle externo do Poder,
Escola Oficial de Magistratura com staffcentralizado, juizados arbitrais,
concentração de poder nas cúpulas do Judiciário e subtração de autono
miadosjuízesem geral,enfim,um PoderJudiciárioverticalizado,com acen
tuaçãoda disciplinainterna e afrouxamento da possibilidade de disciplinamento difusode condutas, sobretudo no que pertine ao controle da legali
dade e da constilucionalidade de leis e atos administrativos dos demais
Poderes, estas elaboradas crescentemente no sentidode favoreceras po
líticaseconômicas internacionais. Some-se a isso a ‘leida mordaça", que
cala definitivamente os magistrados, e aquela que aumenta o número de
figurascriminais típicasexclusivas para a magistratura, dentre as quais o
tipopenal consistente na só circunstância de o juiz,interpretandoos fatos
sob julgamento, prolatardecisão que cause “prejuízoao Erário".
O Banco Mundial afirma teriniciadoesteprocessocom o desenvolvi
mento “de diversas iniciativas na América Latina e no Caribe, proporcio
nando as diretrizessobre a reformado Judiciário”(grifei).Oiz o documento
em referência: “Inicioucom um pequeno componente tecnológico-jurídico
em um empréstimopara reforma do setorsocialargentinono ano de 1989.
Posteriormente, em 1994, na Venezuela, (oiconcedido um empréstimo de
infra-estruturapara o Judiciário.Ao mesmo tempo, o Banco Mundialpas
sou a desenvolver uma abordagem de segunda geração sobre a reforma
do Judiciário."E prossegue:... "Em 1995 um projetode reforma do Judiciá
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riofoiaprovadopara a Bolívia, onde váriosestudos foram completados, o
que influenciou os componentes que foram incluídos’...E mais adiante,
afirma: “Estes documentos foramcompletados no Equadore Peru, onde os
projetosestão em fasede preparação’.
O mesmo documento admite que as reformas serão “alterações
sistêmicas, de longo termo, ao invés de reformas superficiaispassíveis de
serem revertidas”.Este, assim,é o interessedo Banco Mundial:a mudança
estrutural de nossos Judiciários, profunda o suficiente para não poder ser
revertida.Istoporque,ainda segundo a visãodo Banco, a economia de mer
cado “demanda um sistema jurídicoeficazpara governos e setorprivado
visandosolveros conflitose organizaras relaçõessociais.Ao passo que os
mercados se tornammais abertose abrangentes e as transaçõesmais com
plexas as instituiçõesjurídicasformais e imparciaissão de fundamentalim
portância’.E digo eu, mais importantes e eficazesserão, aos olhos da dita
agância econômica, se forem mais previsíveisna incapacidade que tenham
de impor limites,ainda que constitucionais, à circulação anárquica de capi
tais na busca única do lucroem nossos respectivos países.Enfim, é a pre
tensãoda existênciade um Judiciáriohomogêneo em taispaíses,com perfil
desenhado pelos interessesdos investidoresinternacionais.Se será assim,
o futuro dirá. O modelo pretendido, contudo, indisfarçavelmente é este, a
julgarpela afrontosa proposta da citada agência financeiraglobal.
Não é poroutromotivoque no mesmo documento é admitido: “O Ban
co Mundialnão estáautorizadoa desenvolver trabalhosna área dajurisdi
ção penal,já que a intervençãonessa área não é considerada como forma
produtiva em alcançar os seus objetivos, istoé, geraro desenvolvimento
econômico"{fl.13).Evidentemente, a área penal, talveza de que mais ca
reçam os nossos sistemas de melhorias, inclusive no setor penitenciário,
não está na área de interessesdas referidasagências financeiras.Não faz
parte,talárea,dos projetosde reformado Judiciárioporque não dizrespeito,
ao menos diretamente, com o interesse dos investidores internacionais.
Em outra palavras: não diz respeito ao alargamento de mercados periféri
cos, à pródiga remuneração aos investimentosfeitos,à aquisição de gran
des empresas privatizadascom critériossó favoráveisaos adquirentese a
outras circunstâncias derivadas do que o banco chama “desenvolvimento
do setorprivado".
Na pág. 14 do documento está a assertiva: “O crescimento da
integração econômica entrepaíses e regiões demanda um Judiciário com
padrões internacionais.”Quais “padrões internacionais”o Banco Mundial
não refere.
E por incrívelque pareça,a ousadia (paradizero menos) de talagên
cia financeira, na defesa única do lucro dos capitais que detém ou dos
quais é associada, não se esgota nisso.Propõe o Banco, ainda, para atin
giros seus objetivos, o treinamento do magistrados, sugere a criação de
escolas de magistratura com staffjurídico central (pág. 74), e aconselha
“no inicio,pode ser interessante assegurar a curtoprazo benefíciospara
juizese outrosatorespolíticospara compensarperdasa longoprazo, com
binando novamente com novos ganhos em fasesposteriores”(í\.79).
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E, por fim,para coroar talindevida intromissãonos Poderes Judiciá
riosde nossos países, ou, em outras palavras, para finalizara intromissão
de uma agência financeira internacional no núcleo do poder político de
nossos países,sugere: “Similarmente,espaçosefetivosegratuitosna mídia
são necessáriospara construiruma base de apoio e gerarpressãopública
pelas reformas"{fl.79). Em outras palavras, inclusive uma campanha de
mídia é proposta para, como é claramente admitido, pressionaraspessoas
comuns e os parlamentares, por certo, a promover a reforma judicial de
interessede taisagênciasfinanceiras.Talcampanha de mídia, no Brasilao
menos, já iniciou. E seu início também coincide com a data de edição da
proposta do BIRD. ora analisada.E culminou,ao menos para os aparentes
propósitos referidos,em uma CPI circensee midiática,de resultadospífios
no que diz com sua pretensão formal, mas de enorme repercussão para o
projetado amesquinhamento do Poder. Com base nessa Comissão Parla
mentarde Inquérito,ressuscitou-sea pretendida reformado PoderJudiciá
rioque dormitava,inerme, nos escaninhosda Câmara Federal.Talestraté
giafoidesenhada, inegavelmente, com maestria.
É facilmenteconstatávelque taisespaços gratuitosna mídia,confor
me proposta do BIRD, vêm sendo utilizadosno Brasil em uma verdadeira
campanha de desprestígio do Poder Judiciário, concomitante com a pro
posta reformista e capaz de abrir-lhecaminho.
Não seriade duvidarque, em algunscasos, na obtençãode recursos
internacionaisporalguns governos, inclusiveo brasileiro,tenham sido ofe
recidas dentre outras garantias a realização de reforma do Judiciário nos
termos pretendidos pela comunidade econômica Internacional, em condi
ções como as propostas pelo Banco Mundial, na forma de “moeda de tro
ca".Em outras palavras, a garantiade que os investidores, para a lucrativi
dade máxima, encontrem, alóm de menorembaraço legal,débile ineficiente
obstáculo judicial para alcançar seus objetivos.
Aíestá,com efeito,um processoem pleno desenvolvimentotendente
a suprimirou pelomenos a esmaecer,tantoquantoforpossível,a indepen
dência dosjuízes na América Latina,que só se constituiem independência
porque estáfundada na possibilidadede dizer-seo direitocom base unica
mente no sistema legal e na consciência dos julgadores. Não, por certo,
nos interesses parcializados de um setorda sociedade internacional que,
preocupado com a maior possibilidade de lucro em uma sociedade cres
centemente globalizada (do ponto de vistaeconômico), por certo não tem
qualquercompromisso com a melhoriadas condiçõesde vidae,paratanto,
com a equânime distribuiçãode justiçaparaos nossospovos.Istoporquea
globalização não visa a distribuirmais dignidade, mais direitos, mais justi
ça.Consiste elaem fenômeno puramenteeconômico.As suas regras deri
vam da busca do lucro. Não existe outro interesse preponderante em tal
processo.
E tais interesses têm chegado ao extremo de conseguir que o
Legislativose demita, maisdo que nunca,do poderque lheé inerente.Não
somente ao admitirtalPoder, sem a reação altivaque os brasileirosainda
estão a esperar, a normalização da vidaem sociedade por medidas provi72

sórias a cargo do Executivo, medidas cujos requisitos de relevância e de
urgênciaforamdespudoradamentesacrificadosem favorde um pragmatismo
que a nada de verdadeiramente construtivo leva, senão à implantação de
um modelo econômico excludente e à morte do mfnimo e incipientesenti
mento de constilucionalidade do povo brasileiro.
Com a instituiçãoda chamada súmula com efeitovinculante,somada
à quebra da garantia da vitaliciedade dos magistrados trazida pelos
reformadores do Judiciário,mais do que “juízes temerosos”serão produzi
dos, para gáudio dos que atentam contrao sistema legaldeste paíscom os
olhos postos na sua planilha de lucros.Sacrificar-se-ão inúmeros princípi
os constitucionais, dentre eles o da ampla defesa, o do contraditório,o do
duplo grau de jurisdição e o do juiz natural. E o cidadão, com seu direito,
para quem foi instituído todo o sistema judiciário, não receberá em sua
petiçãoinicialsenão um carimbo a informarque aquelademanda (porcer
to,única)já foipreviamente decidida. E não se diga, por fim,que a nobre
finalidadedo institutojustificaa dramática perda da independênciajurídica
do juiz, já que se lograria evitar o mesmo abarrotamento de processos
repetitivos em tribunais superiores através de outras medidas. Quanto a
isso, apresentou-se alternativamente proposta que levava ao mesmo
desiderato,sem o comprometimento da dignidade do juiznacional (súmula
impeditiva de recursos), que foi inicialmente adotada no Relatório Zulaiê
Cobra e, posteriormente, como de regra, sem nenhum argumento que o
justificasse,atacada eficazmente pelosaliados do governo federal.
Mais do que tudo isso,no entanto, está a verdadeira demissão feita
pelo Legislativonacional,sponteprópria,de seu podernormativo genérico
de legislar,possivelmente pornão tercompreendido a extensãoe profundi
dade dos efeitos de talinstituto.
Quem normatiza condutas de forma abstrata e geral é o Legislativo,
não o Judiciário.Este,o Judiciário,tem a vocaçãode dispornormativamen
tejulgandocaso a caso,concretamente.A decisãojudicialé leiparao caso
concreto sob jurisdição.Distingue-se elada lei,no plano ontológico,exata
mente porque esta é a que tem caráter genérico, abstrato e universal. A
competência normativa genéricado Judiciárioé excepcional,e assim deve
ser,jáque para talefeitoem regra seriade exigiro pressuposto básico da
legitimaçãopolíticapelo voto popular.
A reforma do Judiciário consagra, no entanto, no Supremo Tribunal
Federal, de composição sujeitaà indicaçãodiscricionáriado Presidente da
República e mera aprovação do Senado Federal (não se tendo conheci
mento de que, na históriada República,algum nome indicadoao Supremo
haja sidovetado por talcasa legislativa)a possibilidadede dizer, na práti
ca, o que ó e o que não é lei,de estabelecer qual o alcance em abstrato
das normas editadas pelo parlamento nacional, qual a sua interpretação,
ou seja, o que elas “querem dispor”,tudo de forma genérica, universal e
abstratae,mais,com efeitoretroativode que a próprialeinacional,oriunda
de um poder eleitopelo povo para disciplinarabstratamente a vida em so
ciedade, não dispõe.Veja-se, a propósito,que ocorridoum fatoem janeiro,
editada uma súmula vinculante em março, e julgada a demanda judicial
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(sobreaquelemesmo fato)em julho,aplicar-se-áobrigatoriamentea súmula,
mesmo sendo elaposteriorao fatopostoem questão, mas desde que seja
anterior ao julgamento. Ou seja. terá efeitoscronológicos superiores aos
da lei.Mas não só isto.O Judiciáriodecidiráqualo verdadeiroalcance das
leis.na medida em que viera interpretá-lade uma ou outraforma, discipli
nando abstratamente a vida em sociedade, substituindo-se ao Legislativo
naquiloque representa o núcleo de sua existência republicana, sem qual
quer legitimaçãopara atuarcom tãoimenso alcance político.E maiorserá
o alcance de talinstitutoe da demissão do Legislativode significativapar
cela de seu poder, quanto mais “abertos"têm sidoos conteúdos das nor
mas legais,com variadaspossibilidadesde “preenchimentohermenêutico”,
fenômeno crescente neste país.
Não será preciso dizer que o artigo 5® da Constituição Federal, ao
estabelecero sistemada legalidadecomo paradigmaparaa vidaem socie
dade, resta assim violado, sendo de imaginar que razoável seria, nesse
passo, exigirdo legisladorque alterasse a norma constitucional para que
passe elaa dispor:“Ninguém seráobrigadoa fazerou deixarde fazeralgu
ma coisa senão em virtudede lei...ou de súmula vinculante”.
Talatitudedemissiva do Poder Legislativonão atentasomente contra
ele próprio, que deveria ser o primeiro a lutarpela completa extensão de
suas prerrogativas.Atenta contraa democracia, talcomo entendida desde
sua concepção básica. Não é do Executivo ou do Judiciário a tarefa de
legislar.Talmisteré do Legislativo,e não pode ele,sem afrontaà cidadania
destepaís,demitir-sedaquiloque lheé absolutamenteindisponível,ou seja,
a condição de editarregras geraise abstratasdisciplinando a vida em so
ciedade, circunstância que se apresenta como pilarda vida democrática,
talqual a independência do Judiciáriona edição de seuscomandos jurisdicionaisque devem estarrestritos,em regra,às partesem litígio.Ao entre
gar ao Judiciário poder de normalizar abstratamente a vida social, o
Legislativo está cometendo grave equivoco político,além de demitir-se de
fatode parcela de seu poder.
Talequívoco,notavelmenteinteressanteparaseus propositorescons
cientes, encontra, por parte de muitos juristasde boa-fé, justificativa em
uma absurda importação do modelo do sfaredecisisanglo-americano, em
tudo distinto do nosso. Aquele modelo é o da common law, fundado na
concepçãodo precedent.Aqui,no modeloda civillaw,tem-seporparadigma
a concepção de legalidade estrita. Mesmo assim, licito é afirmar que o
precedentdo modelo que se pretende importarnão tem o imenso alcance
jurídicoe políticoque terá,entrenós,o institutoem referência.
Contrabandeia-se, por outro lado.a idéiade Conselho (Nacional) de
Justiça,nitidamentevinculadaao modelo políticoparlamentarista,de onde
é originária.Veja-se que, no modelo parlamentar, ainda que reconhecidas
as variações no âmbito de talmodelo, a Corte Constitucional está forada
área do PoderJudiciário.Este, o Judiciário,portanto,não controlapolitica
mente os atos dos demais poderes. Por taismotivos, diz-se que no parla
mentarismo europeu o Judiciárionão é Poder no sentidoprópriodo termo,
senão mera funçãode Estado.Não poroutromotivo,sofreelegrande influ74

ência do verdadeiropoder atravésdos Ministrosde Justiça.Em facede tal
fenômeno, e para resguardaro Judiciáriofrenteà enorme influênciamencio
nada, conceberam-se tais “conselhos".Talé a sua origem e significado.Lá,
portanto,está a idéiade resguardodo Judiciáriofrenteàs outrasinstâncias
do poder político.Aqui, cria-se Conselho Nacional de Justiça com caráter
nitidamentedisciplinare punitivo.A equivocada importação novamente sub
verteu o institutotrazido de aiém-mar, alterandocompletamente seu senti
do e alcance.
Todas essas modificações, no entanto, foram cuidadosamente plane
jadas. Seu projeto deriva de interesses que não se situam fundamental
mente no pais.O documento do Banco Mundial,oraanalisado,trazo dese
nho notavelmente assemelhado com a propostaque hojeestásendo votada
no Congresso Nacional. E sendo deliberada sem o mínimo debate com a
sociedade brasileira ou pelo menos com aqueles que hoje constituem o
Poder Judiciário:advogados, membros do Ministério Público, magistrados
etc.A sua tônica é a previsibilidadedas decisões e,assim, a tranquilidade
dos investidores. Não, certamente, a justiçados julgamentos.
A Associação dos Magistrados Brasileirose a Ordem dos Advogados
do Brasil,em iniciativaconjunta, apresentaram propostas para a reforma do
Poder Judiciário, tentando não se omitir na formulação de um Judiciário
melhor, mais democrático e eficiente. As propostas apresentadas que fo
ram incorporadas ao texto originalda Deputada relatoraZulaiêCobra vie
ram a ser,a seguir,de forma sistemática e seletiva,fulminadas pelogover
no federal através de destaques para votação em separado apresentados
por seus aliados. Praticamente nenhuma delasvingou.
O Judiciário,uma vezvotada a proposta de reforma talqualestá hoje
desenhada, restará sensivelmente menor do que sempre foi.Alguns seto
res terão motivos para comemorar. Dentre eles, por certo, estará o setor
financeiro internacional em júbilo,eisque terá lidosucesso na sua formu
lação de um novo Judiciáriopara o Brasil.
Em outras épocas, tal situação seria considerada inadmissível, eis
que consistente em afronta a um mínimo sentimento de soberania.Creio,
contudo, mesmo discordando de visãoaparentemente hegemônica e prag
máticade que o mundo transformou-seem uma únicaaldeia,que, enquan
to houver a aquecer nosso coração amor verdadeiro por esta terra, há de
existiresclarecimento e denúncia de taissituações.
O jornalA Tribunada Imprensa noticiou,em 6 de agosto de 1998: “O
Vice-Presidentedo BancoMundialparaa AméricaLatinae o Caribe.Shahid
Javed Burki,recomendou, ontem, ao governobrasileiroque façaa reforma
doJudiciárioe o fortalecimentodasinstituiçõesresponsáveispelaregulação
dos mercados transferidos ao setorprivado, depois da privatização".
Muito antes disso,o sociólogoportuguês Boaventura de Souza San
tos,em artigopublicadona imprensa brasileira,após identificaro crescen
te interesse das agências econômicas internacionais pelos sistemasjudi
ciários de diversos países, financiando, com vultosas quantias, reformas
de tais sistemas, afirmava que tal fenômeno “...éimpulsionado por uma
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pressão globalizante muito intensa que, embora no melhor dos casos se
procure articularcom as aspirações populares e exigências políticas na
cionais, o fazapenas para atingiros seus objetivosglobais.E esses objeti
vos globais são muito simplesmente a criação de um sistema jurídico e
judicialadequado à nova economia mundialde raizneoliberal, um quadro
legale judicialque favoreça o comércio, o investimento e o sistema finan
ceiro.Não se trata,pois, de fortalecera democracia, mas sim de fortalecer
o mercado".
Para concluir,talvez neste momento não nos reste,aos jufzes, mais
do que tentaresclarecer e denunciar aquilo que representa a tentativa de
reforma dos Judiciários nos pafses da América Latina e do Caribe ditada
por poderosos interesses estranhos aos que deveriam presidira reforma
judicial,istoé, a busca de uma melhor, mais céleree mais confiável distri
buição de justiçapara todos, idealsomente alcançável através de um Ju
diciárioindependente e sóassimcapazde atenderaosanseiosde efetividade
dos direitosde nosso povo, de concretização da justiçapara cada um dos
que a buscam e,porfim, de alicercedos ideais democráticos.
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DOUTRINA NACIONAL

D O RITO S U M A R Í S S I M O — LEI N. 9.957,
D E 12.01.2000

FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA«'»

1. ENFOQUE PREAMBULAR
É preocupante a inapetência do legislador para temas trabalhistas.
Nas poucas vezes que a tanto se aventura, acaba por demonstrar total
ausência de intimidade.Mormente com o processo do trabalho, dotado de
peculiaridadespróprias,a exigiremtratamentosdiferenciados.Tenham como
exemplos, a ausênciade advogado, tratamentodiferenciadopara a sucumbência,para o preparoda ação,aplicaçãodo princípioda oralidadede uma
forma mais intensa e aplicação do princípio da identidade física do juiz,
somente hojepossívelcom a transformaçãodasJCJs em Varasdo Trabalho.
Enquanto o processo comum registradoistipos de procedimentos, o
comum e o especial, subdividindoo comum em ordinário e sumário (arts.
270 e ss.CPC), o processo do trabalho apresenta o procedimentocomum,
hojesubdivididoem ordinário,sumário (Lein.5.584/70)e sumaríssimo(Lei
n.9.957/2000).O interessanteé que todos esses procedimentos haveriam
de ser resolvidos em única audiência de instrução e julgamento, tendo em
vistaas normas legais existentes.E só não o são, principalmentenas gran
des Regiões, porque o volume de ações distribuídoé avassalador,não ha
vendo possibilidade material (tempo, juízes, funcionários, acomodações,
material de apoio mínimo etc.) para que se dê cumprimento à lei.É caso
tfpico em que a realidade atropela a lei.A leinão será cumprida se não
houvercondições mínimas para o seu cumprimento.O juizpoderá até,em
certas ocasiões, fazer milagre, mas com certeza não é um "milagreiro”por
vocação. É um profissionalsério,talvezporissomesmo sejatãoincompreen
dido,principalmentepeloPoder Político(Executivoe Legislativo).
(•) Juiz Presidente da 5* Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2* Região.
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2. DA MENS LEGISLATORIS
A preocupação do legisladorao trazera lume a Lei n.9.957/2000 foi
seguramente a de agilizaro procedimento das ações em sede trabalhista.
Daí a criação do ritosumaríssimo para aquelas ações de valor pecuniário
até40 (quarenta)salários mínimos.Todavia, possivelmente por faltade inti
midade com a matéria e os meandros que envolvem a realidade trabalhis
ta,perdeu oportunidade de imprimiroutras modificações que de há muito
são aguardadas.
Primeiro,o legisladorperdeu a oportunidadede fixarem 60 (sessenta)
saláriosmínimos o valorde alçada para o ritoordinárioe sumário,que hoje
está em 2 (dois)salários mínimos.
Segundo, foitímidoao fixaro ritosumaríssimo em causas de até 40
(quarenta)saláriosmínimos, postoque esse valorhaveriade serem mínimo
de 60 (sessenta); perdeu a oportunidade de fixar a alçada, em sede de
sumaríssimo, em 20 (vinte) salários mínimos.Também a alçada do suma
ríssimopermanece em 2 (dois)saláriosmínimos, o que na práticasignifica
que haverá recursode todos os processosjulgadosna JustiçadoTrabalho:
ordinário, sumário e sumaríssimo.Vale dizer, a ausência de intimidade do
legisladorcom o tema levou-oa cometererroselementares, pois agilizao
processo em primeirainstância, mas não consegue retiraro óbice em âm
bito recursal.E a situação piorou quando o Executivo, também por ausên
ciade intimidadecom o tema. vetou o inciso I,§ 1®do art.895, da CLT.
Terceiro,perdeua oportunidadede fixara alçadaem sede executória.
Hoje, tem-se a situação inusitada de, ainda que a ação seja inferior a 2
(dois)saláriosmínimos,o que na práticanãopropiciariaa alçadapara recur
so, por ocasião da execução haverá a possibilidadede utilizaro recurso de
agravo de petição, porque a restrição se finca tão-somente em âmbito
de cognitlo.
Quarto, também perdeu a oportunidadede impedirque em ritosuma
ríssimo a parte utilizassea ação rescisória ou a ação anulatória;poderia,
ainda terimpedido a possibilidade de reconvenção em sede sumaríssima,
falhas que comprometem de forma implacável a leique ora vem a lume.
Quinto,o legisladorbrasileiropareceterreduzidoa suavisãoem face
de uma cultura legiferante.A Impressão que passa ó a de que, feitaa lei,
tudo se resolve.O Brasilé o paísque mais legislae de uma formacontras
tante é o país onde as leissão mais descumpridas, posto que, em número
considerável de leis, não existem a apoiá-las as necessidades materiais
para o seu cumprimento, v.g.,Estatutoda Criança e do Adolescente.A lei
editada funcionariacomo a lâmpada de Aladim, onde o "gênio"tudo resol
veria.Mas não é assim.
Sexto, a lei do ritosumaríssimo, além dos defeitos e óbices retro
expostos, traz em seu cerne um contraste, qual seja, o de que somente
teráfuncionalidade naquelas Regiões em que o número de ações fordimi
nuto e, por isso mesmo, não necessita da lei,já que a CLT prevê o rito
78

ordinário com instrução e julgamento em única sessão de audiência, o
mesmo sucedendocom o sumário.Já nasgrandes Regiões,como São Paulo
(aiincluídoo TRT da 15* Região). Rio de Janeiro. Paraná. Rio Grande do
Sul, Minas Gerais, a leinão terá funcionalidade porque, repila-se, a reali
dade existente nessas Regiões em que o número de processos se eleva
em patamares muitosuperioresao normal (1.500processosporVara)impe
de a suaaplicação.A aplicaçãoda leifuncionariacomo espéciede“cobertorde
caserna1’:cobre-se a cabeça e descobre-se os pés e vice-versa.
O legisladoreditou a leie esqueceu-se de darcondições para a sua
implementação, criandoconcomitantemenle Varas Especializadas em pri
meiro grau e Turmas Especializadas nos Regionais. As Regiões de São
Paulo e de Campinas (2* e 154)englobam, hoje, cerca de 50% do volume
de ações do País em âmbitotrabalhista,e essas mesmas Regiõescontinu
am com número reduzidode Varas e deTurmas.A carga cavalarde proces
sos distribuídos (relator e revisor), mormente na Segunda Região, está a
demonstrar que não existe preocupação do Poder Políticocom o ato de
fazerjustiça.Age sempre como Pilatos:edita a leie lava as mãos.
3. DA ANÁLISE DA LEI
3.1. Da exclusão da Administração Pública direta, autárquica e
fundaclonal (art.852-A, caput)
Sabe-se que o Poder Público é daqueles empregadores que mais
desrespeitama lei.As Prefeiturase o próprioEstadosão useirose vezeiros
em efetuarcontratações ao arrepio da Constituição(art.37, II).Gozam, na
prática, de várias prerrogativas (DL n.779/69), inclusivedo duplo grau de
jurisdição.Os administradoresconseguem fugira toda e qualquer respon
sabilidade pela porta larga do “mérito administrativo". Evidente o erro co
metido pelo legislador, desvirtuando a lei,quando é sabido que o crédito
trabalhista é superprivilegiado (arts. 186, 187 do CTN e art.29 da Lei n.
6.830/80) com natureza alimentar (art. 100, CF). Por que o interesse em
não agilizaras ações do Poder Público?Seráque é o mesmo interesseque
move o Poder Públicoa não cumprirprecatórios,jáque cada prefeito,cada
governador, cada presidente quer deixar a dívida para o titularseguinte?
Ademais, não se cuida de direitoindisponível.
3.2. Do arquivamento (art.852-B, § 1 B,incisos Ie II)
A exigência da leide indicação do valor correspondente na petição
inicial(I)e a indicação de nome e endereço correto (II)é salutar e vai ao
encontro do própriointeressedo autor.Todavia, o decretode arquivamento
(§ 1e)é pordemais drástico,em processo em que não existea exigênciado
advogado (art.791, CLT). Por outro lado, existem casos em que haverá
impossibilidadede indicarvalorcorrespondente, v.g.,insalubridadee periculosidade,jáque a parte pleiteiasempre diferençasde todo o período e a
empresa, com certeza,argüiráa prescriçãoquinquenal.Valedizer,o cálcu
lo inicialremeteria ao procedimento ordinário e o mesmo cálculo, com a
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prescrição, remeteriaao procedimento sumaríssimo, com certeza.Ter-se-ia
aium incidenteiniciala atrasaro procedimento,que redundaria na transfor
mação do procedimento ordinário em sumaríssimo. Com relação ao ende
reço, também haverá incidentes. Primeiro, o autor não tem interesse em
apresentar endereço incorretopara atrasaro procedimento. Suponha-se a
hipóteseem que a pessoa jurídicadesapareceu do localdepois de propos
taa ação.Não vemos como determinaio arquivamentosem dara oportuni
dade prevista no art. 13 do CPC.
3.3. Do julgamento no prazo máximo de quinze dias (III)
A agilização de processos enquadráveis no ritosumaríssimo deter
minaráo atrasodos demais processos(ritoordinário).Embora não o diga a
lei,a parteterá prazo mínimo, entrea citaçãoe audiência,de 5 (cinco)dias
(art.841, CLT). Outros incidentes existirão e deverão ser resolvidos pelo
juizdiretordo processo, porexemplo, errode cálculoacusado em defesa,o
qual transformaráo procedimentosumaríssimo em ordinárioou vice-versa.
Em taiscasos, não há falarem arquivamento, jáque o erro é inevitável.
3.4. Da audiência una
A audiência una é regraprocessual trabalhistaaplicávelem todos os
procedimentos, não sendo virtudeapenas do sumaríssimo.Todavia, como
vimos antes, o volume de ações, que hoje se eleva a patamares preocu
pantes, de há muito obstou a possibilidade de audiência una, mormente
nos grandes centros.E nos pequenos centros, como dissemos antes, não
existirásequer a necessidade da lei,uma vez que o procedimento ordiná
rio dará vazão às ações que serão instruídas e julgadas em primeira e
única audiência, salvo exceção.
3.5. Da produção de prova em audiência única (art.852-H)
De conformidade com a lei,toda a prova será produzida em audiên
ciaúnica e,sobre os documentos apresenlados poruma das partes, mani
festar-se-á imediatamente a parte contrária {§ 18).
Melhor seria que se permitisse, em sede sumarísslma, a apresenta
ção de defesa com antecedência,instruídacom os documentos.Ao afirmar
a leique toda prova será produzida em audiência, permitiu também que o
autorjunte seus documentos em audiência, desvirtuando a regra contida
nos arts.787 e 845 da CLT, o que, com certeza, provocará incidentes,pos
to que a parte nem sempre terá possibilidade de manifestar-se sobre os
documentos, sendo de temer-se que a exceção da parte infinodo § 1®se
torne regra.A defesa com antecedência, entretanto, comprometeria o prin
cípio da oralidade na desconcentração do ato de defesa.
3.6. Da manifestação sobre laudo em cinco dias (art.852-H, § 6a)
A leielege prazo comum, do que resultaque as partes não poderão
retiraros autos do cartório.Cada parte terá 2,5 diaspara falar.Na prática,
não haverá outra alternativa a não ser conceder 3 dias a cada parte,
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direcionando a preferência, concedendo-se maior prazo, sempre que ne
cessário, pois o fato de o processo ser inferior a 40 (quarenta) salários
mínimos não significa,obrigatoriamente, que a perícia também deva sem
pre ser simples.
3.7. Do julgamento nas Varas do Trabalho
Embora o legislador não diga expressamente como fez em relação
aos Regionais (art.895, § 2S),nada impede sejam criadasVaras Especiali
zadas para dar vazão aos processos de procedimento sumaríssimo.
Todavia,parece-nosmaisviávelque inicialmentesejam destinadosum
ou doisdiasda semana para taisações, variandoo número de diasde con
formidade com o volume que, a nossover,não atingiráo patamarde 30%.
Nada impede que, naquelasVaras em que a primeirasessão de audi
ência esteja marcada em data próxima, sejam colocados em única pauta
procedimentos ordinários;sumários, que hoje transformaram-se no suma
ríssimo; e sumaríssimo. O juiz diretordo processo dará o tratamento pro
cessual correspondente ao valorda causa,
3.8. Do recurso
O Executivooperou mal quando vetouo incisoIdo art.895:“Somente
será cabível por violação literalde lei,contrariedade à súmula de jurispru
dência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou violação direta da
Constituiçãoda República, não se admitindo recurso adesivo".
O veto foiinoportuno e tolheu o objetivo da lei,propiciando a manu
tenção do status quo com a avalanche de recursos,dando ao procedimen
tosumaríssimoo mesmo tratamento do procedimento ordinário,acentuan
do ainda mais a falha da lei que não elevou o valor da alçada recursal,
conservando-a no patamar inexpressivode 2 (dois)salários mínimos.
Corretoo vetoquantoao recursoadesivo.A restriçãofuncionariacomo
incentivo ao recurso voluntário.
3.9. Do julgamento nos Regionais
O idealseriaque os Regionais criassemTurmas Especializadas(§ 2®,
art. 895) para agilizar as causas cujo valor não ultrapasse 40 (quarenta)
salários mínimos.
A aplicação da lei,de imediato, trazcertos complicadores. Primeiro,
as petiçõesiniciaisque deram origem ao processo não seguiram as diretri
zes da atuallei,não havendo valoreslíquidos.A alternativaseriaaguardar
a vinda de recursos impetrados em ações de ritosumaríssimo, o que rele
gariaa aplicaçãoda leiparao futuro.A leiprocessual tem aplicaçãoimedi
ata àqueles atos ainda não praticados.
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Oulra alternativaseriaproceder-se a uma triagem nos processosque
aguardam distribuição e ctassificá-los petovalor da condenação, não pelo
valor da causa, posto que pelo tempo decorrido, a utilização do valor da
causa determinariao enquadramento no procedimento sumaríssimode um
número muito grande de ações, desvirtuando o objetivoda lei.
3.10. Do julgamento noTST
O cabimento do recurso de revista ficou restrito à contrariedade de
súmula de jurisprudência uniforme daquele Tribunal e à violação direta da
Constituição Federal.
O legisladoracertouno varejo,mas claudicouno atacado,jáque essa
regra restritiva deveria ser adotada como regra geral.Sabe-se que, hoje,
um recurso de revistademora cerca de 4 (quatro) anos para serdistribuído
ao relator, e aquele Sodalícioteve reduzida a sua composição de 27 (vinte
e sete) para 17 (dezessete) Ministros.
3.11. Da sentença e do acórdão como ato formal (arts. 852-1, 895)
A sentença prescindirá de relatório, segundo a lei,mas mencionará
os elementos de convicção do juízo (que é óbvio). Trará o "resumo dos
fatos relevantes ocorridos em audiência'*, o que na prática significaque o
legisladordispensou o relatório,mas o incluiunafundamentação.O julgador
decidirá se adota relatórioou o Incluina fundamentação.
Nos Regionais, o relatordeverá liberaro processo para a pauta, em
10 (dez) dias, dispensada a presença do revisor, e o Ministério Público
pronunciar-se-ána hora,querendo, com alentomaiorà oralidade.O acórdão
prescindirá de relatório,com "indicação suficiente do processo e da parte
dispositiva, e das razões de decidirdo voto prevalente”.Como “indicação
suficientedoprocesso"devem-se entenderos dados caracterizadorescomo
número, partes (recorrente, recorrido), relator etc. As razões de decidir
deverão ser sucintas, seguidas do decisum.
Se a sentença forconfirmada pelosseus própriosfundamentos, bas
taráa indicaçãona certidãode julgamento desse fato,servindo a respecti
va certidão de acórdão para todos os efeitoslegais.
3.12. Dos embargos declaratórios
Desnecessária eraa preocupaçãoda leicom estaparte,uma vez que
a matériajáestá delineada no tecidolegal,a não serque a leiimpedisse o
uso de embargos. Mas o legisladorfoialém ao substituiro requisito“obscu
ridade" por “manifesto equivoco no exame dos pressupostos extrínsecos
do recurso" (prazo, custas, depósito, procuração). O entendimento mais
razoável será de que o legislador não eliminou, em sede sumaríssima, o
requisito“obscuridade",apenas não lhedeu o alentodo efeitomodificalivo,
no que claudicou.
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3.13. Da visão crítica sobre o tema
O legisladoropera em sede de utopiae,lamentavelmente, demonstra
desconhecer por completo a realidadetrabalhista no país.
A cultura legiferante do país funciona como ato de constrição, que
coloca o Poder Político (Executivo e Legislativo) numa redoma de vidro
fosco a retirar-lhequalquer visãoda realidade. Para o Poder Político,a lei
funciona como espécie de panacéia que, editada e sancionada, passa a
corrigir todos os males, ungida que estaria de poderes deifícantes, como
se ato proveniente dos deuses.
Mas a realidade,que é simples,objetiva,direta,não tergiversae sim
plesmente resisteao comando de toda e qualquerleique não se afinecom
ela, realidade.A realidade é cega, surda e muda a qualquer comando que
não venha acompanhado de providências que possibilitem a ela, realida
de, mudar sua própria realidade.
A Lei n.9.957/2000 é bem intencionada, porém utópica. Não existe
possibilidade de exigir-sejulgamento em 15 (quinze) diasna primeira ins
tânciaou que o relatorlibereo processo em 10 (dez)diasparajulgamento
nos Tribunais. Aconselha-se que os senhores deputados e senadores co
nheçam o País e verifiquem a realidadede cada Região (são 24 Regiões
Trabalhistas)e as dotem de Varas,Turmas,funcionáriose de todasas neces
sidadesmateriaisparaque a leinão permaneça em berçoesplêndido,como
quase tudo no País.
Pode-seatédizerqueosjuízesoperam milagres,mormente nas gran
des Regiões, como São Paulo, pois conseguem darvazão a número des
comunal de julgamentos, trabalhando aos sábados, domingos, feriados,
férias,carnaval, natale ano-novo, o que traduz90% de transpiraçãoe 10%
de inspiração. Mas, tenham certeza, nenhum juiz tem vocação para
"milagreiro".
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P R O C E D I M E N T O SUMARISSIMO,
U M A EVOLUÇÃO DO PROCESSO DO TRABALHO
Louvado sejao legisladorpelaInstituiçãoda conciliaçãopré
viae doprocedimentosumarísslmo,mas censuradosejapelo
continuado descaso com a execução trabalhistal
(Reflexãodo autor)
HERMELINO DE OLIVEIRA SANTOS«’*
1

Sumário: 1.Evolução do processo do trabalhoaté o procedi
mento sumarísslmo;2.Peculiaridades do processo do traba
lhoJustlflcadoras do procedimento sumarísslmo;3.O proce
dimento sumarísslmo e as garantias constitucionais do pro
cesso;4.Princípiosprocessuaisaplicáveisao procedimento
sumarísslmo; 5.A coexistência dos procedimentos ordiná
rio, sumário (de alçada) e sumarísslmo; 6. A petição inicial
noprocedimentosumarísslmo; 7.Litisconsórclo,Intervenção
de terceirose reconvenção;8.Formulação dos pedidos;9.A
audiência no procedimento sumarissimo; 10. Possibilidade
de antecipação dos efeitos da tutelano procedimento sumaríssimo; 11.Execução do termo de conciliaçãoe da sentença
proferida no procedimento sumarissimo.
1. EVOLUÇÃO DO PROCESSO DO TRABALHO
ATÉ O PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
Ada PellegriniGrinoverao tratarda Modernidadedo direitoprocessu
albrasileiro*'»,classificasua evolução em trêsfases:
“A primeira,de índoletécnico-científicaque, numa visãointerna
do sistema,consolidouconceitualmenteascategoriase os institutosdo
processo, estabelecendo rigorosamente os fundamentos do direito
processual.
(‘)Juiz do Trabalho de Capão Bonito/SP, mestre e doutorando pela USP.
(1) Grinover.Ada Pellegrini.‘O Processo e m Evolução". Forense Universitária. Rio de Janeiro.
1996.
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A segunda — eminentemente crítica — que, passando pelos
estudosconstitucionaise pelaedificaçãode uma teoriageraldo pro
cesso, examina-o a partirde um ângulo externo, considerando-o em
seus aspectos deontológicos e teleológicos, aferindo seus resulta
dos junto aos consumidores de justiça.
A terceira,em que o processualistatornaa dirigirsuas preocu
pações à técnica processual, utilizando-a para revisitaros institutos
processuais, a fim de adequá-los à nova realidade, no esforço de
edificarum sistema apto a atingiros escopos, não só jurídicos, mas
também sociais e políticos da jurisdição. E, ao mesmo tempo,
revitaíizandoe dando impulso, num amplo quadro de políticajudiciá
ria,aos meios alternativosde solução dos litígios"121.
A política judiciária calcada em meios alternativos de solução dos
litígios,de que nos falaa ilustreprocessualista,nada mais é do que a pre
tensão do legislador,ao instituiro Procedimento Sumaríssimo e as Comis
sões de Conciliação Prévia, de solucionar questões trabalhistas, assegu
rando aos juridicionados aquelas garantias constitucionaisdo processo.
Resta, de todo evidente, que o êxitodo ritosumaríssimodepende da
criaçãoe efetivofuncionamento das comissões de conciliação prévia. Não
é demais repetirque o Estado, ao monopolizara tutelajurisdicional,Impe
dindo os particularesde exercerem suas próprias razões, tem a obrigação
de prestar essa tutelajurisdicional num prazo razoável e que seja útilao
jurisdicionado.
A evolução do processo decorreu da evolução do conceito de ação,
iniclalmente entendida como direito a uma prestação jurisdicional decor
rente da concreta violaçãode um direitomaterial (teoriaclássica da ação,
ou imanentista, de que é exemplo o artigo75 do nosso Código Civil)e que
prevaleceu atéo finaldo século passado.Contudo, no começo desse sécu
lo,porvoltade 1905, com a doutrinade Chiovenda, passou a prevalecera
teoriada autonomiada ação em relaçãoao direitomaterial,entendidacomo
um direitopúblico,subjetivoe autônomo, asseguradoa quem pretendaobter
uma prestação jurisdicional, seja ela de conteúdo positivo oú não. Fato é
que após a doutrina de Chiovenda nenhuma dúvida restou quanto à auto
nomia da ação em relaçãoao direitomaterial,com o que, com segurança,
pode-seafirmara possibilidadede existênciade uma ação e de seu efetivo
exercício, sem que tenha havido o direito material que pretendeu tutelar.
Exerce-se o direitode ação mas não se obtém o pedido mediato nelacon
tido,o bem da vida, porque o direito material a amparar esse pedido não
existiu,razão pela qualação houve, mas o pedido nelacontidonão proce
deu. Caminho semelhante percorreuo processocivil,evoluindono mesmo
sentido da ação. E não haveria de ser diferente, diante da finalidade do
processo, que è servirde instrumentoà realização, peloJudiciário,do di-2
(2) Grinover.Ada Pellegrini."O Processo e m Evolução", op.dl.,págs. 18/19.
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reito de ação. Nessa mesma linhaevolutiva temos que o processo é um
ente abstrato, de natureza instrumental, servindo a ação e evoluindo com
ela.
De nosso interesse neste brevíssimo histórico, passa a ser o estudo
da evolução do processo do trabalhoa partirdo advento da CLT, em 1943,
pela consolidação das leistrabalhistasexistentes à época e também pela
inserção da Justiça do Trabalhocomo órgão do PoderJudiciário,o que se
deu pela Constituição de 1946.
Interessante observar-se, contudo, que apesar de nessa época já
existirum Código de Processo Civil(CPC de 1939),optou o legisladorpro
cessual trabalhista por dotar a CLT de um procedimento processual pró
prio,a disciplinaras ações individuaise coletivas.Ligamos essa opção ao
fato de que o processo de trabalho, como inserido na CLT. foi instituído
antes da inclusãoda JustiçadoTrabalhocomo órgão do PoderJudiciário.A
opção, contudo, foi satisfatória, vez que ao longo de várias décadas não
prosperaram as váriastentativasde criaçãode um código de processo tra
balhista.Talvez, por prevalecer o entendimento dos monistas, que susten
tam não se justificaro tratamento autônomo do processo do trabalho, não
obstante suas peculiaridades, mas que não justificamsustentar-se a exis
tência de um ramo autônomo do direitoprocessual. De outra parte, os de
fensores da teoriadualista,que justificama autonomia do processo do tra
balho por conta de tantas peculiaridades que detêm, ainda não obtive
ram êxito na instituição de um código de processo do trabalho a justificar
essa defendida autonomia. Certo ó que em 1946 a Justiçado Trabalhopas
sou a fazerpartedo PoderJudiciário,prevalecendoas disposiçõesproces
suais constantes da CLT. Desenganadamente insuficiente para satisfazer
todas as exigências como instrumento de realização da ação trabalhista,
admitiu o legislador a subsidiariedade do processo civil naquilo em que
fosseomissa a CLT e desde que não houvesseconflitocom seus princípios
(art.769 da CLT). Com efeito, desde 1946 temos o processo do trabalho
disciplinadopela CLT,com a subsidiariedadedo direitoprocessual comum,
e o processo civil,disciplinado peloCPC, inicialmenteo Código de 1939 e
atualmente, o Código de 1973.
Ambos evoluíram ao longo desse tempo. Contudo, no final de 1994
tivemos uma sériede leisreformadorasdo processo civil,não ocorrendoo
mesmo no processodo trabalho,apesarda complexidade e amplitudecada
vez maiores dos direitostrabalhistas, a exigirem uma evolução no mesmo
sentido de suas normas processuais.Comissões de altonível foram ins
tituídas e renomados processualistas se empenharam na criação de um
código de processo do trabalho, mas sem êxito.
Eis que surgem o Procedimento Sumaríssimo e as Comissões de
ConciliaçãoPrévia.Estas,com o propósitode solucionarextrajudicialmente
questões trabalhistas,e aquele, a tornarcélereo processo judiciárioe, na
conjugação de ambos, atendero trabalhadorlesado desafogando a Justiça
do Trabalho.
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As criticassão muitas, desde o pessimismo infundado até as autori
zadas opiniões, dando conta da impraticabilidade do novo procedimento
devido à faltade estrutura operacional e administrativa dos órgãos de pri
meira instânciatrabalhista,as Varas doTrabalho.Entretanto, devemos par
tirda premissa de que o resultado decorrerá da conjugação das duas no
vas leis,notadamente a criadoradas comissõesde conciliaçãoprévia,com
o firmepropósitode extinguirlitígiostrabalhistas,em grande monta, a evitar
a busca da viajudicial.
Não se pode concordar com o pessimismo fundado na estrutura
operacional insuficiente das Varas do Trabalho, a justificaro insucesso do
propósito.Vale lembrar a todos e principalmenteaos presidentesdos tribu
nais trabalhistas, a importante Lei n.6.947, de 17 de setembro de 1981,
que estabelece normas para criação e funcionamento de Juntas de Con
ciliaçãoe Julgamento (hojeVaras do Trabalho)13’.Com efeito, não compac
tuamos com esse pessimismo,porentendermosque aconjugaçãodas duas
novas leis implica em efetiva evolução do processo judiciário trabalhista,
que não deve ser desestimulada, muito menos desprezada, poisas defici
ências certamenle serão reparadas pela imposição da prática e também
da tão necessária efetiva atuação políticados administradoresdos órgãos
trabalhistas, na defesa de suas carências materiais e pessoais.
2. PECULIARIDADES DO PROCESSO DO TRABALHO,
JUSTIFICADORAS DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
Muitos dos criticos da eficácia do procedimento sumarfssimo sus
tentam que o processo trabalhista, nas formas vigentes (de alçada e ordi
nário), já foiconcebido mediante procedimentos céleres, com concentra
ção dos atos processuais, marcados peia oralidade e pela imediação do
juize todos esses atosrealizadosnuma mesma audiência, nos termosdos
artigos 843 a 852 da CLT, a não sobrarespaço para a instituiçãodo novo*
§
(3)Lei n. 6.947, de 17 de setembro de 1981:
Art. I9 A criação de Junta de Conciliação e Julgamento está condicionada à existência, na base
territorial prevista para sua jurisdição, de mais de 24,000 (vinte e quatro mil) empregados ou o
ajuramento de média Igual ou superior, no último triénio, de pelo menos 240 (duzentos e quaren
ta) reclamações anuais.
Parágrafo único. Na área de jurisdição de Juntas, sõ serão criadas novas unidades quando a
IreqOôncia de reclamações, e m cada õrgâo já existente, exceder, seguidamente, a 1.500 (mil e
quinhentas) reclamações por ano.
Art. 29 A jurisdição de uma Junta de Conciliação e Julgamento $ô poderá ser estendida a Municí
pios situados e m u m ralo máximo de 100 (cem) quilômetros da sede e desde que existam facilida
des de acesso e meios de condução regulares.
§ 19 Para cobrir área territorialsituada entre duas ou mais jurisdições que não comporte instala
ção de Junta, poderá o Tribunal Regional do Trabalho propor a inclusão de área e m qualquer das
jurisdições limltroles. ainda que tora do raio de 100 (cem) quilômetros, respeitados os requisitos
da parte final do capuldeste artigo.
§ 29Aprovada peto Tribunal Superior do Trabalho, a proposta de que tratao parágrafo anteriorterá
caráter de urgência.
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rito.Se o ordináriorestoudescaracterizadopeloseccionamento da audiên
cia,que deveria ser una, com a prática de todos os atos processuais num
mesmo dia,da mesma sorte seria o ritosumarfssimo.
Necessário,contudo,considerar-seque o procedimento ordináriotra
balhista,mesmo concebido sob o princípioda celeridade, velodesprovido
de certoscomandos a torná-loefetivamente rápidoe,com isso,invocar-se
a subsidiariedadedo direitoprocessual comum, a resultarna descaracterização dessa sustentada celeridade do ritoaté hoje vigente.
Se partirmos da premissa de que o procedimento sumaríssimo não
veioisolado, mas sim conjugadocom a criaçãodas comissões de concilia
ção prévia, a expectativaé de que a maioriados conflitostrabalhistasseja
solucionada por essas comissões.Também, se considerarmos que a natu
reza do créditotrabalhistanão se modificaquando objetode uma concilia
ção extrajudicialou quando objetode uma sentença judicial,temos a con
cluir que o escopo político dessas recentes normas seja a efetividade e
concretude nas soluções das questõestrabalhistas,sejapelaviaextrajudi
cial,seja pela atuação do judiciáriotrabalhista.Certo, contudo, é que por
se revestiro créditotrabalhistade natureza alimentare porseresse crédito
marcado pela irrenunciabilidade apenas na vigência do contrato de traba
lho{issoa partirda vigênciada Lein.9.958/2000),o processojudiciáriodo
trabalhodeve serpeculiarem relaçãoao processo civil,procurando privile
giara celeridade procedimental e a concretude na entrega efetivada pres
tação jurisdicional, mesmo que com sacrifícioda cognição exauriente, de
que falaremos em momento oportuno.
À medida que constatamosuma extraordináriavalorizaçãodo instituto
da conciliação, não apenas no processo trabalhista,mas também em dife
rentes ramos do direito processual (notável exemplo é a Lei n. 9.099/95,
que admite a conciliação no processo penal) e que essa conciliação, no
que concerne a sua tentativa,é imperativaem váriosmomentos do proces
so trabalhista (artigos764, 831.846 e 850 da CLT), podemos afirmarsero
processo judiciáriodo trabalhomarcado pelabusca constante da concilia
ção e, se não alcançada essa, que seja seu procedimento processual sim
plificado ao máximo, a limitar-se em suprir, pela prestação jurisdicional,
unicamente aquilo que as partes não lograram alcançar pela conciliação.
Naturalmente que as peculiaridades do processojudiciáriotrabalhistanão
afastam a observância das garantias do devido processo legal, que há
séculos o marcam, da mesma forma quanto a suas outras garantias
constitucionais.
3. O PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO E AS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO
À garantiado devido processo legal,de remota origem mas constante
da maioriadas constituições democráticas,outrasgarantiasprocessuais de
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natureza constitucional se somam e estão presentes em nossa Constitui
ção Federal,merecendoexame, mesmo superficial,diantedo crivoda constitucionalidade a que deve ser submetido o procedimento sumaríssimo:
A inafastabilidade dajurisdição,decorrente da norma contida no art,
5®,XXXV, da ConstituiçãoFederal, que determina que a leinão excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, não resta
maculada pelos dispositivoscontidos no procedimento sumaríssimo, visto
que as inovações trazidas ao processo trabalhista pelo referido instituto
em nada contrariam essa citada garantia constitucional do processo. Fato
é que a via judicial passou a ser o caminho natural para a solução dos
litígiostrabalhistas e isso muito se deve à ineficiência e desprestígio dos
meios que seriam os apropriadosa talfim,nosclarostermosdo art.477 da
CU: o sindicatodo empregado ou a autoridadedo Ministériodo Trabalhoe,
nafaltadesses, o representantedo MinistérioPúblicoe,na faltaou impedi
mento destes, pelo Juiz de Paz. Oportuno mencionar também a "reserva
legal”à advocacia, para o acesso ao judiciáriotrabalhista,pretendida pelo
art.1®,I,do Estatutoda Advocacia.
Não seriajusto,contudo,Imputarculpaa taisórgãossem nos atermos
ao fato de que a própria CLT de certa forma desprestigiou as homologa
ções havidas perante os mesmos, à medida que não permitiu a execução
judicial diretade taisacordos, reservando essa possibilidade apenas a tí
tulosjudiciais(sentenças trabalhistas e acordos homologados pela Justiça
do Trabalho), nos termos de seu art.876. Se não bastasse essa restrição
da CLT, naturalmente bem intencionadae insculpida sob a égide do princí
pioda proteção ao trabalhador,também a má interpretaçãoda norma cons
titucional “a leinão excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito"(art.5®,XXXV), muito contribuiu para essa anormal pro
curadojudiciáriotrabalhista.Porcontada interpretaçãodessa norma cons
titucional muitos entendem que a leinão pode impor restriçõesao acesso
ao Judiciário, com o que não se pode concordar diante dos números im
pressionantes de feitostrabalhistasque hojetemos (cercade doismilhões
e meio de reclamações trabalhistaspor ano).Se no dissídiocoletivoa pro
va de negociação prévia é requisitopara o ajuizamento da ação (art.114,
§ 2® da CF), por que não o seria a tentativa conciliatóriaextrajudicial no
dissídio individual?
Também, não se vislumbra Inconstitucionalidadeda norma sumarissima ao limitara produçãoda provae a elastecera aplicaçãoda persuasão
racional na valoração da prova produzida em feitoprocessado nesse novo
ritoprocessualtrabalhista.Evidenteque a ConstituiçãoFederalao assegu
raramplo direitode defesa não conferiuaos litigantesem processojudiciá
rioo direitoà produção de provas de forma ampla e por todos os meios,
sem que a issopudesse o Julgadorestabelecerlimitesquando convencido
da existência ou não do fato objeto da prova, naturalmente em decisão
motivada. Notamos louvável pretensão do legisladorem ampliar o alcance
da norma contida no art.765 da CLT, pela redaçãoque deu ao art.852-D,
do procedimento sumaríssimo, conferindo maior poder inquisitórioao juiz,
sem diminuiro ônus dispositivoda parte.
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Sob muitas críticas, também houve-se por respeitada a garantia
recursal,pela admissibilidadedos recursos ordinárioe de revista,das de
cisõesdefinitivasproferidasem procedimentosumarissimo.Sob muitascrí
ticas, vez que o projeto original restringia o recurso ordinário a hipóteses
de violaçãoa normas de direitoe não à interpretaçãode fatose suas pro
vas.Contudo, veto presidencial ao incisoI.do § I9,introduzidono art.895
da CLT, subtraiu excelente oportunidade ao legislador processual traba
lhistade instrumentaro processode forma a cumprirseu escopo de forma
muito célere.O resultado desse veto será o curso rápidodo feitosumaríssimo na primeira instância e seu entrave nos tribunais, por conta de
injustificadodesprestigio à magistratura de primeiro grau. Se há algo que
marca profundamente aJustiçadoTrabalhoé a obstrução da celeridadede
seus feitosdecorrenteda existênciade tantasinstânciase tantosrecursos,
absolutamente incompatíveiscom as característicasdo direitoque preten
de assegurar.
4. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS APLICÁVEIS
AO PROCEDIMENTO SUMARÍSS1MO
O direitoprocessual relaciona uma série de princípios aplicáveis ao
processo nos seus diferentesramos, de sorteque poucos são os princípios
que se caracterizam como específicosde um determinado ramo do direito
processual. Com isso os processualistas trabalhistas, não obstante cada
um tera sua relaçãoprópria de princípios,é possíveldestacar-se aqueles
admitidos por todos como sendo específicos do direitoprocessual do tra
balho. Cuidaremos, pois, de brevemente destacar sua atuação, por exce
lência,no procedimento sumarissimo a partirdo princípiogeralque norteia
o procedimento ordinário trabalhista e, com mais razão, o procedimento
sumarissimo, que é o principioda celeridadeprocessual.Muitosprocessuallstastratamo referidocomo uma conjugaçãode outrosprincípios,a saber:
a oralidadena prática dos atos processuais;a concentraçãodos atos pro
cessuais preferencialmente numa única audiência; a imediação do juizna
práticadesses atos processuais;a irrecorribilidadedas decisões interlocutórias.Tudo issocom o firmepropósitode privilegiaraqueleprincípiobasilar,
da celeridadeprocessual.Não obstantepresenteem outrosramos do direi
toprocessual,pode-seafirmarque é no processo do trabalhoque se aplica
por excelência e, com mais razão ainda, no procedimento sumaríssimo.
Com efeito,cabe um brevecomentário aos referidossubprincipiosda cele
ridade processual:
Oralidade dos atos processuais:se jáno procedimento ordinário ha
viao privilégioda CLT aos atosorais{art.846, tentativade conciliaçãooral
antes da entrega da defesa;art.847, defesa oralem atévinte minutos:art.
850, razões finais orais em prazo não excedente de dez minutos), com
mais razões se justificaessa preferência na práticados atos processuais,
no procedimento sumarissimo. De se esclarecer que oralidade não é au90

sôncia de escrita, mas sim que os atosprocessuais sejam praticadosoral
mente e, ao final,lançados na ata da audiência pelojuiz.A norma contida
no art.852-F é clara nesse sentido:
Art.852-F.Na atade audiênciaserão registradosresumidamente
os atos essenciais, as alirmações fundamentais das partes e as in
formações úteisà solução da causa trazidaspelaprova testemunhal.
A interpretação a ser dada a essa norma é no sentido de que as
manifestações orais: pronunciamentos dos advogados, depoimentos das
partes,oitivade testemunhasetc.,devem serresumidaspelojuize lançadas
na ata da audiência.Com efeito, não assiste direitoàs partes de exigirdo
juiz que sejam registradas na ata integralmente as manifestações orais
havidas na audiência, decorrentes desses atos.O juizresumirá essas ma
nifestações orais na essência de seu conteúdo, não cabendo alegação de
cerceiode defesa, a práticadesse procedimento.Oportuno observar que a
atribuiçãode relevânciade uma informação,para efeitosde registro,é con
feridapelojuizna condição de diretordo processo.Evidente que a supres
são de elementos essenciais de um pronunciamento oral compromete a
práticado ato,podendo vira configurarcerceiode direitode produzirprova
ou de defesa, ou mesmo da práticado ato processual, como é exemplo a
negativado juiza requerimentodo advogado ao verlançado na atade audi
ência requerimento seu ou manifestação sobre determinado fatoocorrido
em audiência.Certo é que, se de uma partea norma autorizao juiza pra
ticaro registroresumido dos atosprocessuais, de outrapartecabe ao ma
gistrado o cuidado nesse resumo para que elementos essenciais do ato
não sejam suprimidos do registro.
Concentração dos atos processuais numa única audiência: mesmo
antes da leiinstituidora do procedimento sumaríssimo, a CUT já previa a
concentração dos atos processuais numa única audiência (art.849), res
salvada a hipótese de força maior. Contudo, com o passar do tempo os
direitos trabalhistas experimentaram substancial incremento, da mesma
forma que a solução das questões trabalhistastransferia-sequase que ex
clusivamente para a Justiça do Trabalho, diante da insegurança jurídica
das soluções extrajudiciais.Com isso, o propósito da audiência una, nos
termos do art. 849 da CLT, restou impraticável até porque a prática de
monstrou que a divisãoda audiência em três sessões redundou em maior
produtividade das varas trabalhistas. Nessa mesma linha procedimental
seguiu-se outro fatoaltamente relevante, que foia postulação de pedidos
ilíquidos(valoresa apurar), naturalmente seguida pelascontestaçõestam
bém ilíquidase,porfim,também porconseqüência, as sentenças ilíquidas
(valores a apurar em liquidação).
Poderia se questionar que a CLT já era clara e imperativa quanto à
concentraçãodos atosprocessuais,mas que na práticarestoudesvirtuado
seu comando (art.849), razão pelaqualnenhuma novidade trazo novo art.
852-C, com a seguinte redação:
Art.852-C. As demandas sujeitasa ritosumaríssimo serão ins
truídas e julgadas em audiência única, sob a direção do juizpresi
dente ou substituto,quepoderáserconvocadoparaatuarsimultaneamento com o titular.
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Ocorreque noprocedimentoordinárionenhuma exigênciaé feitaquan
toà liquidezdo pedido,da mesma forma quantoa seresse pedidocertoou
determinado. É a interpretaçãoque sempre se deu ao art.840, § 1®da CLT,
que exigeapenas que, sendo escrita,a reclamação deveráconteruma bre
ve exposição dos fatos de que resultem o dissídio e o pedido. Por conta
dessa simplicidadede requisitosda postulação é que não se podia decre
tara inépcia da inicial,quando presentes os requisitos mínimos, exigidos
pelomencionado art.840,§ 1®da CLT. Na ausência desses, o procedimento
ordinário assegura ao reclamante o direitode aditara inicial, para suprir
inépcias.Entretanto,essa liberdadede postulardo procedimento ordinário,
à qual se somam os argumentos acima expostos, restou por impediro fiel
cumprimento do disposto no art.849 da CLT, em observância ao princípio
da concentração dos atos processuais numa única audiência.
Imediação dojuizna práticados atosprocessuais:outroprincípiode
singular importância ao procedimento sumaríssimo é o da imediação do
juiz na prática dos atos processuais.Também o procedimento ordináriose
funda nesse princípio, a teor do disposto no art.765 da CLT. Da mesma
forma que o processocivilo observa, nos termos da norma contidano art.
130 do CPC.
Ocorre que no procedimento sumaríssimo o princípio ganhou mais
relevânciaainda,poisseu art.852-D é uma versãoampliada do jáexistente
art.765 da CLT. A utilizaçãode prova emprestada, de máximas de experi
ência, de elementos existentes em outros feitos similares,será, desenganadamente,de grandevaliaa comporo conjuntoprobatórioe sua valoração
por ocasião do julgamento do feitosumaríssimo, desde que submetidos à
indispensável motivaçãona sentença. De se esclarecerque imediaçãosig
nifica relação direta entre o juiz e as pessoas cujas declarações deve to
mar, inclusivecom a identidade físicado juiz,poiso propósito no procedi
mento sumaríssimo é de que o juizque instruio processo deve sentenciálo.Naturalmenteque,com a transformaçãodo juízode primeirograutraba
lhistade órgão colegiado para órgão singular,passa a prevalecero princi
pioda identidadefísicadojuiz.Além dissoa norma sumarfssima é absolu
tamenteclaraquanto a essa vinculaçãodo juizinstrutordo processocom a
decisão do mesmo. Se alguma dúvida caberia quanto à obrigação do juiz
sentenciaro feitosob procedimento sumaríssimo, nenhuma dúvida existe
de que mesmo essa sentença não sendo proferida na mesma audiência
deva ser necessariamente proferidapelojuizque realizou a instrução, res
salvadas aquelas hipóteses previstas no art.132 do CPC.
5. A COEXISTÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ORDINÁRIO,
SUMÁRIO (DE ALÇADA) E SUMARÍSSIMO
A CLT, no seu texto básico, estabelece apenas um ritoprocessual às
reclamatórlastrabalhistas,os dissídiosindividuais,que denominamos pro
cedimento ordinário.
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Contudo, para causas de valor até dois salários mínimos, a Lei n.
5.584/70,no seu art.2®,§ 3*e § 4®,instituiuum novo procedimentoproces
sual, que em decorrência da já existência de um ordinário, seria sumário,
ou de alçada, como restouconhecido e designado na prática.
Esse procedimentosumário,como dito,vem disciplinadono art.2®da
Lei n.5.584/70, com o seguinteteor:
Art.2BNos dissídios individuais,proposta a conciliação, e não
havendo acordo, o Presidente de Junta ou o Juiz, antes de passarà
instruçãoda causa, fixar-lhe-áo valorpara a determinaçãoda alçada,
se este forindeterminado no pedido.
§ 3BQuando o valorfixadoparaa causa, na forma desse artigo,
não excederde 2 (duas) vezes o saláriomínimo vigentena sede do
Juízo, será dispensávelo resumo dos depoimentos, devendo constar
da Ata a conclusão da Junta quantoà matéria de fato.
§ 4BSalvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum
recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios de alçada a
que se refereoparágrafoanterior,considerado,para esse fim,o valor
do saláriomínimo à data do ajuizamentoda ação.
Numa análiseapressadapoder-se-iaconcluirque houveabsorçãodes
se procedimento sumário (Lei n. 5.584/70) pelo procedimento sumaríssimo
(Lei n.9.957/2000). No entanto incorreem elementar equívoco quem assim
conclui, pois com o veto presidencial ao dispositivoda leido procedimento
sumaríssimo, que limitavaa possibilidade de recurso ordinárioàs decisões
proferidasnesse procedimento,somente quando em violaçãoà norma cons
titucionalou de leifederal,subsistiurelevantediferença quanto ao limiteda
matériaobjeto de recursoordináriono procedimento sumário e no sumarís
simo:no primeirocontinuaa limitaçãoao referidorecursoapenas quando se
tratarde matériaconstitucional,noslermosdo § 4®,do art.2®da Lein.5.584/
70,contrariamenleao dispostoparao procedimentosumaríssimo, que admi
te o recurso ordinário sem restrições quanto à matéria objeto do recurso
(§ 1®acrescentado ao art.895 da CLT pela Lein.9.957/2000).
Com efeito,nenhuma dúvida resta quanto à coexistência do procedi
mento sumário (oude alçada)após a introduçãodo procedimentosumaríssi
mo, diantedas limitaçõesimpostas a recursosda decisão proferidaem sede
de procedimento sumário disciplinado pela Lei n. 5.584/70. Discordamos,
assim,do entendimento de ManoelAntonioTeixeiraFilhO, concordandoin
teiramentecom a posição do mestre Amaurí Mascaro Nascimento,
Contudo, tem-se constatado ser uma raridade o processamento de
feitosno ritode alçada.Issodecorre do notóriofatode que na práticararas
(4) TeixeiraFilho.ManoelAnionio.“O Procedimento Sumaríssimo no Processo do Trabalho*. LTr,
Sâo Paulo. 2000. págs. 38/39.
(5) Nascimento,AmauríMascaro.“Breves observações sobre o procedimento sumaríssimo", in
Suplemento Trabalhista n.026/00, LTr, Sâo Paulo, 2000.
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são as reclamações trabalhistas que postulam valores até dois salários
mínimos.A notáveldelasagemdo valorreal{entendidocomo poderde compra)
do saláriomínimo desde sua criaçãona década de 40, atéos diasde hoje,
é tãosignificativaa ponto de não maisserum bom referencialparaa fixação
do ritosumário, razão a justificara quase inexistênciade feitosprocessados
por esse procedimento processual, não obstante sua existência legal e
coexistência após o advento do procedimento sumarissimo.
6. A PETIÇÃO INICIAL NO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
O requisitoprimeirode admissibilidade da reclamação trabalhistano
procedimento sumarissimo é seu valor,não excedente a quarenta vezes o
saláriomínimo, bem como essa reclamação não sejadirigidacontra entes
da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, nos termos do
art.852-A:
Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a
quarentavezesosaláriomínimovigentenadatadoajuizamentoda recla
mação ficam submetidos ao procedimentosumarissimo.
Parágrafoúnico.Estãoexcluídasdoprocedimentosumarissimo
as demandas em que é parte a Administração Públicadireta,autár
quica e fundacional.
Registre-se que o processo judiciário do trabalho, para o procedi
mento ordinário, foiconcebido pelo legislador de 1943 de forma simples,
inclusivea permitiro exercícioda ação pelasprópriaspartes, sem a neces
sidadede advogado, nos termos do art.791 da CLT. É o que se designajus
postulandi.O Estatutodo Advogado (Lein.8.906/94) ainda não obteve êxito
na supressão dessa capacidade postulatória das partes na Justiça do Tra
balho, vez que a suspensão de vigência do dispositivocontido no mencio
nado estatuto, decorrente de ação direta de inconstitucionalidade, ainda
não foijulgada pelo STF, razão pela qual subsiste ainda o jus postulandi
nas instâncias trabalhistas (desde a Vara do Trabalho até o Tribunal Supe
riordo Trabalho). Evidente que poucas partesdetêm conhecimentos jurídi
cos e processuais a permitirseu pleno exercício diante da complexidade
que é a postulação em juízo e o eficiente acompanhamento processual,
com a prática de seus atos de forma correta e nos prazos determinados.
Certo é que no procedimento ordinário a petição inicial deve observar a
simplicidade na narrativa dos fatos justificadores da reclamatória e seus
pedidos, nos termos do art.840, § 1®da CLT. Sendo escrita a reclamação
deverá conterádesignação dopresidenteda Junta, ou dojuizde Direito,a
quem fordirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve
exposição dos fatos de que resulteo dissídio,o pedido, a data e a assina
tura do reclamante ou de seu representante.
Uma questão que também se impõe é quanto à observação do dis
posto no processocivil,no que dizrespeitoaos requisitosda petiçãoinicial
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(art.282 do CPC): seriaessa norma subsidiáriado processodo trabalhoou
não? Entendemos que a CLT não é omissa quanto aos requisitos da peti
ção iniciaitrabalhista, de maneira que não cabe invocar-se a norma pro
cessual civil na elaboração da mesma, vez que previsão legal há na CLT
{art.840, § 1«),
E quanto à possibilidade ou não de correção da petição inicial no
procedimentoordinárioe no sumarfssimo, antesdo indeferimentoporinep
ta, o que dizer? No procedimento ordinário como houve-se por silente a
norma processual trabalhista, abre-se a possibilidade da subsidiariedade
da norma processual civil,constante do art.284 do CPC: Verificandoojuiz
que a petição inicialnão preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e
283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento do mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete,
no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Se o autornão cumprir a dili
gência, o juiz indeferirá a petição inicial.Essa liberdade de peticionar no
procedimento ordinário,conferida peloart.840, § 1«da CLT, não existeno
sumarissimo, em que a petição inicial deve obedecer rigorosamente aos
termos do artigo 852-B do referidoprocedimento, que assim dispõe:
Art.852-B. Nas reclamações enquadradas noprocedimentosumaríssimo:
I— o pedido deverá sercertoou determinadoe indicaráo valor
correspondente;
II— não se faracitaçãoporedital,incumbindoao autora corre
ta indicaçãodo nome e endereço do reclamado;
III— a apreciação da reclamação deverá ocorrerno prazo má
ximo de quize dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta
especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da
Junta de Conciliação e Julgamento.
§ 1sO não atendimento,peloreclamante,do dispostonosincisos
Ie IIdesteartigoimportaráno arquivamentoda reclamaçãoe conde
nação ao pagamento de custas sobre o valorda causa.
§ 2BAs partese advogados comunicarãoaojuízoasmudanças
de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes
as intimações enviadasao localanteriormente indicado, na ausência
de comunicação.
Se o artigo852-A é imperativo quanto à submissão ao procedimento
sumarissimo das reclamatórias cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário mínimo, é de se concluir que, ressalvadas as reclamatórias contra
entes públicosespecificados(art.852-A,parágrafoúnico},todasas petições
iniciais deverão indicar o valor correspondente, qual seja, a quantificação
dos pedidossuscetíveisde serem numericamentequantificados,poisserá a
partirdesse valorque o juízodecidiráquantoao processamentoda reclamatória;se no procedimentosumário (dealçada),sumarissimo ou ordinário.
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A imposição da norma sumarissima nos parece louvável e salutar, à
medida que vai exigirmaior responsabilidade ao reclamante postulante e
também do reclamado contestante, porocasião da formulação de suas peças. Não é novidade nenhuma o fatode que por conta da simplicidade do
processo do trabalho, naturalmente até o advento do procedimento sumaríssimo, constatam-se não raro descuido e faltade zelo nas postulações
dos reclamantes. Não é razoável sustentar-se que o novo procedimento
imporádificuldadesna elaboração da iniciale da defesa, uma vezque a via
judicialnão pode serconsiderada a normal para dirimirquestõestrabalhis
tas após o advento da Lei n. 9.958/2000, que instituiu as comissões de
conciliação prévia, paralelamente ao procedimento sumaríssimo.
Doravante a elaboração da petiçãoinicialtrabalhista,tantono proce
dimentoordinárioquantono sumaríssimo,exigiráestritaobservânciaquanto
aos requisitos impostos pela nova leiprocessual, bem como responsabili
dade do postulante e zelo na sua elaboração, sob pena de arquivamento e
condenação nas custas.Longe está qualquer desprestígio à instrumentalidade do processo, tãoenfatizadanos diasde hoje.Simplesmente se busca
a boa qualidadedesse instrumento,quedepende da boa qualidadede suas
peças principais (petição inicial,contestação e sentença).
Quanto à exigência de pedido certo ou determinado, nenhuma novi
dade há, diante do consagrado no art.286 do CPC, sendo que de há muito
já se entende que o pedido deve sercerto e determinado. Sob medida é,
nesse sentido, a liçãode Maria Inês M. S. Alves da Cunha: "temos que o
pedido deve sercerto, istoé,expresso, não se admitindo pedido implícito.
De outra parte, haverá que ser determinado, ou seja, o Autor deve dar a
conhecercom segurança o que pede que sejapronunciado pela sentença.
Portanto, haverá que dar a conhecer precisamente os limites de sua pre
tensão"®.Também não se admitindo alvoroçopela exigência da indicação
do valorcorrespondente, pois a observância desse requisito revela o ver
dadeiro valordo litígio,discriminado,a permitirexcelenteargumentação na
conciliação e também facilidadena apuração do valorda condenação. Em
verdade impõe a norma que se insira na inicial,na defesa e na sentença,
quando possível, aquiloque por infundado comodismo — não apenas das
partes, mas também do juiz— vinha se deixando para a fase de execução,
a liquidaçãode sentença.
Outro requisitodo procedimento sumaríssimo é a correta indicação
do nome e endereço do reclamado, não sendo admitidaa citaçãoporedital
(art.852-B, II).A finalidade da norma evidencia o privilegio à celeridade
processual. Por outro lado não se pode obstar o exercício do direito de
ação, o acesso à justiça,pelodesconhecimento do corretonome e domicí
lio do demandado, melhor dizendo, impossibilidade de obtenção desses
dados. Esse fatoé muito comum em terceirização temporária de serviços,
principalmente no meio rural.Nos parece que nesses casos, quando satis
fatoriamente justificados pelos postulantes, a solução será a destinação
das reclamatórias ao procedimento ordinário.*
1
2
(6) Alvesda Cunha, MariaInêsM.S.'O Procedimento Sumaríssimo Trabalhista (Lei n. 9.957, de
12 de janeiro de 2000)*, inRevista LTr de fevereiro de 2000. LTr. Sâo Paulo. pâgs. 215/223.
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No que diz respeito ao prazo para a apreciação da reclamação, te
mos que entender tratar-sede um idealdo legisladore não um imperativo
processual a serrespeitadoa qualquercusto.O CPC, ao concebero proce
dimento sumário, também fixouprazosque, na prática,não são cumpridos
por muitos juízos cíveis (art.277 do CPC), por absoluta impossibilidade,
decorrente do assoberbado número de feitos,mas nem por issodespresti
giou-seo sumário cível.
Quanto à Justiçado Trabalho,é oportuno lembrar-seque há leiesta
belecendo o número idealde feitosa cada Vara do Trabalho, inclusivepara
efeilosde criação de novas Varas, como jádito(Lein.6.947/81).
7. LITISCONSÓRCIO, INTERVENÇÃO DE
TERCEIROS E RECONVENÇÃO
De todaaplicabilidadeno procedimentosumaríssimoo iitisconsórcio,
que vai ao encontro do propósitoda economia processual, especialmente
quando se tratado Iitisconsórciosimples,tantoativocomo o passivo,que é
o mais comum no processotrabalhista.Evidentemente que a possibilidade
de utilizaçãopassa pelocrivodo art.842 da CLT, observadasas limitações
quanto ao valor da causa, que será a totalidade dos pedidos de todos os
litisconsortes,bem como o número desses.
O mesmo não se pode dizerquanto à possibilidadede admissibilida
de das figuras de intervenção de terceiros, diante do procedimento alta
mente concentrado.Contudo, nenhuma novidade é,poisjáno ritoordinário
a possibilidade da oposição, da nomeação à autoria, da denunciação da
lidee do chamamento ao processo, sempre foivistacom extrema restrição,
até mesmo inadmissibilidade,como é nosso entendimento.
Quanto à reconvenção. também não há possibilidadeno procedimen
tosumaríssimo, dianteda concentração dos atosprocessuais, sem contar
aindaque a adoção do ritodecorreu do valoratribuídoà ação do reclaman
te.Ao propósito de economia processual, juslificadorda reconvenção, se
sobrepõeo mesmo propósitodecorrentedo procedimentosumaríssimo,que
não se coadunaria com aquele institutodo processo civil.A aceitação da
reconvenção no procedimento sumaríssimo, em certoscasos implicariano
descumprimento de certasgarantias processuais, dentre as quais a do di
reitode defesa, vez que nem sempre o reconvindo estaria munido de ele
mentos de contraprova aos fatosalegados pelo reconvinte.
8. FORMULAÇÃO DOS PEDIDOS
Nenhuma dúvida quanto à necessidade do pedido sercerto e deter
minado, indicandoo valor.Se dificuldadessubsistiremna apuração do valor
das parcelas, o reclamante poderá valer-se da subsidiariedade do CPC,
nos seus arts.258 a 260, pelapermissividadedo art.769 da CLT. Entende
mos que a correta interpretação das referidas normas do processo civile
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sua adequação ao procedimento sumaríssimo possibilitarão a atribuição
de valoraos pedidosconstantesde reclamações trabalhistas,a determinar
o corretoprocedimento processual.Naturalmente que dianteda justificada
impossibilidadede quantificar-sedeterminado pedido, sejaporfaltade ele
mentos numéricos, ou mesmo porinadequação às hipótesesprevistasnos
arts.258 a 260 do CPC, o processamento do feitoseria no procedimento
ordinário.
9. A AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
Preliminarmente, cabe esclarecer que o procedimento sumaríssimo
foiinseridomediantealteraçãode artigosda CLT, a justificara vigênciadas
disposições constantes dos demais artigos da CLT, naturalmente naquilo
em que não houve expressa modificação decorrenteda leimodificadora do
texto consolidado, ou contrariedade evidente. Poder-se-ia até afirmar que
diante do procedimento sumaríssimo restaria uma boa oportunidade de
resgatar-se o propósito do ritoordinário, abandonado ao longo do tempo.
Nesse sentido, excelente oportunidade de retornar-se— aqueles que ain
da não o fizeram — às audiências unas, tanto as sumaríssimas quanto as
ordinárias, apenas diferenciadasquanto ao procedimento processual a ser
observado numas e noutras.
10. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA NO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
O cumprimento da decisão proferida em pedido de antecipação de
efeitos da tutela pretendida diferedo cumprimento da decisão quanto aos
demais pedidos constantes da reclamatória.Na antecipação de efeitosnão
há possibilidade de recurso stríclo sensu, mas também não se podendo
falar em coisa julgada, a permitir a execução definitiva, diante da
provisoriedade. Na hipótese da decisão proferida em sentença, sujeita-se
aos recursos próprios e seu cumprimento será mediante processo
executório.
O caputdo art.273 do Código de Processo Civildetermina que o juiz
poderá, a requerimento da parte, antecipar, totalou parcialmente,os efei
tosda tutelapretendida no pedido inicial.Mas, o que seria essa antecipa
ção de efeitos? A possibilidade de cumprimento imediato do que restou
deferido a titulode tutelaantecipada.Assim, a antecipação dos efeitosda
tutelapretendida no pedido inicialserá o concreto recebimento do bem da
vida, objeto desse pedido inicial.
Se o procedimentosumaríssimoveiocom o propósitodetornarcélere
o exercíciodo direitodo credor trabalhista, de toda aplicabilidade ao novo
ritoo institutoda antecipação dos efeitosda tutela,entendimentonão ape
nas dos processualistas trabalhistas, mas também de civilistas,valendo
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citar,a títulode exemplo, Antônio Cláudio da Costa MachadcP1,Jorge Luiz
Souto Maior*1'e Estêvão Mallef3',em importante doutrina (o segundo) e
teses de doutoramento (o primeiroe o terceiro)nesse sentido.
De se observar, pois, que em pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, apreciado por ocasião da prolação da sentença no procedimento
sumaríssimo, deve ser destacado o que restou deferido a titulode tutela
antecipada,poiso cumprimentoserá imediato,mediante mandado de cum
primento, nos termos do art.461 do CPC, não se sujeitando aos trâmites
processuais dos demais pedidos deferidos na sentença até o trânsito em
julgado desta e mesmo na fase de execução.
(7) Cosia Machado, AntônioCláudioda."Código de Processo Civil Interpretado', 3* ed.. 1997,
Saraiva, pâgs. 251/252.
"Este novo art. 273 corresponde ao maior e. também, ao mais perigoso de todos os avanços
introduzidos pela chamada reforma do processocivil.Por meio dele, lica institufda a possibilidade
de concessão de medida liminar antecipalória de providência de mérito (não cautetar, portanto)
e m todo e qualquer processo ou procedimento— pelo menos a principio— ,mediante o preenchi
mento dos rígidosrequisitosprevistosno caputsob exame, nos incs. Ie IIe no § 2®.Muita prudên
cia e comedimento serão exigidos do juiz para o exercício dessa imensa parcela de poder que a
leiagora coloca â sua disposição, com o intuitode fomentar a justiça célere e eletiva.'
(8) SoutoMaior,JorgeLuiz.“Direito Processual do Trabalho', LTr. 1998. págs. 190/191:
'Ora, o instituto processual e m questão tem como objetivo a antecipação dos eleitos da tutela
pretendida".
"Considerar que a execução da tutela antecipada deve se dar nos moldes da execução provisória
esvazia a utilidade de tal instituto do processo do trabalho. Primeiro porque, se respeitado lor o
procedimento oraltrabalhista, o trâmite de u m processo e m primeira instância não será tão demo
rado assim, a ponto de justificar uma medida antecipalória. que sequer poderia concretizar a
satisfação da pretensão. Segundo porque a sentença trabalhista possui apenas eleitodevolutivo,
podendo ser executada provisoriamente e a experiência demonstra que talpossibilidade de exe
cução provisória não é utilizada e m larga escala, o que, por si só, demonstra a inutilidade, na
realidade trabalhista, de se criar u m instituto para, simplesmente, possibilitar uma execução pro
visória."
(9) Mattel,Estéváo."Antecipação da Tutela no Processo do Trabalho", LTr, São Paulo. 1998, págs.
112/113: "O único dispositivoa regularo cumprimento da decisão que antecipa a tutela ô a regra
do § 3°, do art.273, do Código de Processo Civil,estabelecendo que ‘a execução da tutela ante
cipada observará, no que couber, o disposto nos incisos IIe III,do art.588'.
Desse dispositivo não se deve concluir, todavia, que o cumprimento da tutela antecipada se laz
sempre e necessariamente segundo os trâmites estabelecidos para a execução provisória de
sentença. A conclusão não se justifica por pelo menos três diferentes razões.
E m primeiro lugar porque o § 3“ limitou a aplicabilidade das regras da execução provisória ape
nas ao que losse cabível. Assim, o legislador mesmo admite o emprego de outros expedientes
para o cumprimento da decisão, sempre que inadequado o processo de execução de sentença.
E m segundo lugar porque, se passível de antecipação não é somente a tutela condenatória, como
também a constitutiva ou mesmo a declaratória — conforme se procurou demonstrar anterior
mente — ficaclaroque o processo de execução não serve ao cumprimento da decisão antecipalória.
De lato,tanto a sentença declaratória como a constitutiva não se sujeitam à execução, no sentido
próprio da palavra. Logo, o cumprimento de pronunciamento que antecipa tutela declaratória ou
tutela constitutiva não lem como ser feito segundo as regras aplicáveis à execução de sentença.
Finalmente, como a antecipação, no caso do inciso I.do art.273, revesle-se de natureza cautelar
— o que também se procurou justificaranteriormente — fica afastada a possibilidade de ser a
decisão cumprida mediante processo de execução.'
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11. EXECUÇÃO DO TERMO DE CONCILIAÇÃO E DA SENTENÇA
PROFERIDA NO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
Lamentavelmente, mais uma vez descuidou o legisladorda execução
trabalhista,relegando-aàsinsuficientesdisposiçõesda CLT e ao emperrado
procedimento constante do CPC, que não se coadunam com a natureza e
especialidadedocréditotrabalhista.Se de uma partefoieficienteo legisla
dorao instituiro procedimentosumaríssimo e as comissõesde conciliação
prévia, de outra parte, não se ocupou de dotar a execução trabalhistade
um procedimento célere a possibilitar a concretude e efetividade daquilo
que rapidamente obtém o credor trabalhistamediante conciliação extraju
dicialou no procedimento sumaríssimo.
É absolutamente inexplicávele intolerávelque num prazo de 10 dias
resolva-seextrajudicialmente a demanda trabalhistaquando na Comissão
de Conciliação Prévia (CLT, art.625-F), ou em 45 dias quando perante a
Vara do Trabalho, atéo valorde 40 saláriosmínimos (CLT, art.852-8, IIIe
art.852-H, §7»),mas quea execuçãodessasdecisõesse processede forma
tãoarcaicacomo decorredas disposiçõescontidasno capítuloda CLT que
tratada execução (arts.876 a 892).Apenas a títulode exemplo: no proces
so civilo devedor de quantia certa é citado para pagar o credor em 24
horas (art.652 do CPC); no processo do trabalhoo devedor é citado para
pagarem 48 horas (art.880 da CLT).Esse prazoem dobro não se coaduna
com a natureza do créditotrabalhista,de caráteralimentar,portantoa me
recermaior atenção por partedo legislador.
Não apenas esse pequeno aspecto mencionado, mas todoo processo
de execução trabalhista,— notadamentecom os malfadados embargos de
execução e agravos de petição, que não encontram limites por parte da
queles que bem dominam tais institutos, inclusive, não raro, com amparo
doutrinário e jurisprudência),— é marcado pelademora excessiva e ainda
pelo descaso e falta de zelo, até de Juízes do Trabalho (ressalvadas as
exceções), que deixam porconta da SecretariadaVaradoTrabalho a fisca
lizaçãoe impulsão do procedimento executório.
Louvado seja o legisladorpela Instituiçãoda conciliação prévia e do
procedimento sumaríssimo, mas censurado seja pelo continuado descaso
com a execução trabalhista!
É o que penso.

100

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
LEI N. 9.957, D E 12 D E J A N E I R O D E 2000
BREVES COMENTÁRIOS

M A N O E L CARLOS TO L E D O FILHO'-»

O objetivodo trabalhovertente é traçarum rápidopanorama das re
centes disposições trazidas a lume pela Lei n. 9.957/00, que tratado pro
cedimentosumaríssimo.no âmbitoda JustiçadoTrabalho.Iremos,paraeste
fim, examinar separadamente cada qual dos novos artigos por este diplo
ma inseridos na CLT.
Artigo 852-A. Os dissídios Individuais cujo valornão exceda a
quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da
reclamação ficamsubmetidos ao procedimento sumaríssimo.
O que deste artigose extrai é que o ritosumaríssimo, para aquelas
causas cujovalornão exceda a 40 saláriosmínimos na datado ajuizamento
da ação, terão, forçosamente, um procedimento especial, ainda que o re
clamante assim não o deseje. Trata-se pois de uma imposição legal, e
não de uma mera opção da partetitulardo direitomaterial,ao revésdaqui
loque ocorre sob o âmbitodos Juizados EspeciaisCíveis(Lein.9.099/95,
artigo 3®,parágrafo 3® — embora seja relevante assinalar que, mesmo di
ante do diploma legal em questão, exista quem sustente a competência
absoluta do Juizado Especial, nas causas em que especifica).
Não há inconstitucionalidadena utilizaçãodo saláriomínimoenquanto
mero pontode referência.O que a ConstituiçãoFederalproíbeé a indexação
de preços e/ou salários,tomando-seo saláriomínimocomo base de cálcu
lo(artigo7®,incisoIV).Não ó esse o caso aqui.
Uma questãoque poderásurgirpara deslinderelaciona-seà possibi
lidade de, tendo o empregado diversos pedidos distintos a formular, mas
cuja somatória pecuniária resultaria em importe superior aos 40 salários
(•) Ex Assessor de Juiz no TRT da 2* Região. JuizTitular da Vara do Trabalho de Malâo/SP. Juiz
Substituto no T R T da 15* Região. Mestre e m Direito pela USP. Professor Universitário.
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mínimos estipulados pelo diploma vertente, proceder-se à propositura de
váriasações autônomas, referentesembora todas elasàs mesmas partes,
e ao mesmo contrato de trabalho.
Forçoso é reconhecer que, a principio, inexiste óbice legal a esse
comportamento. Haverá contudo,é claro,sempre a possibilidadede o Juiz
do Trabalho, a requerimento da reclamada, ou mesmo de ofício,ordenar a
reunião das diferentes reclamações em um único processo, sempre que
issose reveleconveniente ou imprescindívelao adequado desenvolvimento
da prestação jurisdicional (CPC, artigo 105;CLT, artigo 765). E, consuma
da que seja a reunião, o ritoprocessual transmudar-se-á, ipso facto, de
sumaríssimo para ordinário.
Cabe ainda destacar, neste ponto, que a Lei n.9.957/2000 revogou,
tacitamente,os parágrafos3®e 4® do artigo2®da Lein.5.584/70,vistoque
disciplinou,por inteiro,as matérias dantes neles abordadas, que tratavam
do denominado ritosumário (Lei de Introdução ao Código Civil,artigo 2®,
parágrafo primeiro). Em outros termos: houve derrogação do artigo 2® da
Lei n.5.584/70.Dissentimos,quanto a este aspecto, da doutrina de Sérgio
Pinto Martins!".
Parágrafoúnico.Estãoexcluídasdoprocedimentosumaríssimo
as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autár
quica e fundacional.
Este parágrafo demonstra a habitual preocupação do legislador na
cional em preservar a Fazenda Pública, a quem costumeiramente se tem
conferido o statusde litigante especial, com prazos maiores e prerrogati
vas próprias. A restriçãoem foco também existe,com caráter mais amplo,
na Lein.9.099/95(pois,ali,bastao mero interesseda Fazenda Públicapara
que haja a exclusão da causa do Juizado — artigo3®,parágrafosegundo).
Artigo 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento
sumaríssimo:
I
— o pedidodeverásercertoou determinado eindicaráo valor
correspondente.
Por força do presente inciso, os pedidos, neste rito.deverão desde
logoserexteriorizadosde forma liquida,de modo a não apenas justificaro
enquadramento no procedimento, mas também para facilitaro julgamento
da lide.Talconclusão se reforça pelo teor do parágrafo segundo do artigo
852-I, vetado pelo Presidente da República, e que impunha ao Juiz a in
cumbência de proferirsempre sentença condenatória liquida,incumbência
esta que apenas fariasentidose também exigida do autor.1
(1)'Procedimento Sumaríssimo"— artigopublicado no Repertório IOB de Jurisprudência, Cader
no 2, ementa 15.829.
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Será recomendável que, mesmo nas causas submetidas ao ritoordi
nário, se proceda à liquidação prévia das postulações deduzidas, ainda
que por mera estimativa.E istoporque a omissão em fazê-lopoderáocasio
nar dúvida quanto à adequação do procedimento escolhido, obstando o
prosseguimento do (eito,como se verá mais adiante.
IncisoII— nãose farácitaçãoporedital,incumbindoao autora
correta indicação do nome e endereço do reclamado;
A citaçãoporedital,pelaburocraciaque envolve,inviabilizariaa rapi
dez na solução da causa, que é o objetivo principal da Lei, razão mesma
de sua existência. Natural pois que se a proibisse, a exemplo daquilo que
ocorre no Cível (artigo 18, parágrafo segundo, da Lei n.9.099/95).
Incumbe ao reclamante, destarte, previamente pesquisar o correto
endereço do reclamado. Se não conseguir localizá-lo, nem por istoficará,
como é óbvio, impedido de acioná-lo, porquanto seria inconstitucional tal
restrição.Deverá, nesta situação, promover a reclamação pelo ritoordiná
rio,desde logo explicitando ao Juiz o ocorrido.
Se uma vezjáproposta a reclamatória,verificar-sea impossibilidade
de encontrar o reclamado, caberá então ao autor requerer ao Juiz a con
versão do procedimento.
IncisoIII— a apreciação da reclamaçãodeverá ocorrerno pra
zo máximo de quinze dias do seu ajuizamento, podendo constar de
pauta especial, se necessário, de acordo com o movimentojudiciário
da Junta de Conciliação e Julgamento.
Aqui se estabelece um prazo máximo de quinze dias para a aprecia
ção da demanda. O cumprimento deste lapso irá primordialmente depen
der do movimento de cada órgão. É intuitivaa conclusãode que nas Varas
de maior movimento não haverá meios de fazê-lorespeitar.O legisladorse
coloca em uma posição cômoda: outorga a missão, mas não fornece os
meios para que se possa bem executá-la. Há necessidade de mais Juízes
e mais funcionários. Sem isto,a almejada celeridade iráfenecer no papel.
Ademais, há causas que, conquanto não possuam vultosa expressão
pecuniária, implicamcomplexa análisedo direitoe da prova produzida, cir
cunstância que igualmente poderá embaraçar a fantasiosa ligeirezapreco
nizada pelo texto legal.
§ 1aO não-atendimento,peloreclamante,dodispostonosincisos
Ie IIdeste artigoimportará no arquivamento da reclamação e conde
nação ao pagamento de custassobre o valorda causa.
Se o reclamante não formularpedidos líquidos,ou não cuidarde for
necero endereçocorretodo reclamado, a reclamaçãoseráarquivada.Com
issoquiso legisladorsignificarque o processo deverá serextintosem exame
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do mériloda causa posta em Juízo.Trata-seaquide aplicaçãosupletiva do
quantodisposto no inciso Ido artigo267 do CPC, jáque caberá ao magis
trado. em taiscircunstâncias, desde logo indeferir a petição inicial,provi
dência esta que. é relevante assinalar, se insere dentro da competência
funcional monocrática atribuída ao Juizdo Trabalho, e istomesmo naque
lasVaras em que ainda remanesça presente a composição colegiada12'.
Para Manoel Antonio Teixeira FiihcP\ e Jorge Luiz Souto Maio/1*',a
extinção referida nâo se poderá proceder sem que antes se conceda ao
reclamante prazo para emenda {CPC, artigo284).
Não é este o nosso pensamento.
A Lei objetivou propiciar um procedimento célere, expedito e supos
tamente de plena eficácia.Seriaincoerente, para tanto,que não se exigisse
do autor,principalfavorecidopelainovação, um mínimo de responsabilida
de e colaboração com o sobrecarregadoaparelhojudiciárioencarregado de
efetivá-la.
A nosso ver, estamos neste ponto diante do chamado silêncio elo
quente do legislador. Pois se ele quisesse permitir a emenda da petição
inicial,haveria de tê-loditoexpressamente e,com certeza,jamais conferi
riaao reclamanteo elásticoprazo de 10 diasprevistopara estefimpela Lei
processual civil.
Com efeito:admitida a possibilidade de emenda, o Juizteriade inti
mar o reclamantedo despacho, que assim o determinasse. Se a intimação
forrealizadapela viapostal, haverá de se presumir o seu recebimento em
peio menos 48 horas (TST,Enunciado 16— se a intimaçãomaterializar-se
por intermédioda imprensa oficial,a comunicação do atodeverá serainda
mais lenta). Uma vez consumada a emenda (e presumindo que o Juiz a
examine de imediato, e não no prazo de 2 dias que lhe é facultado pelo
inciso Ido artigo 189 do CPC), deverá ser expedida notificação postal à
reclamada, também com presunção de recebimento em 48 horas, desig
nando-se a audiência para, no mínimo, 5 diasapós este lapso (CLT, artigo
841, capuf).Tudo istosomando 19 dias.Ou seja:o prazo de 15 dias previs
to pelo inciso illdo artigo 852-B da CLT, já de árdua aplicação prática,
estaria obstaculizado mesmo em tese.
Pelosfundamentos supra,concluímos pelacompleta incompatibilidade
do preceito contido no artigo 284 do CPC com as disposições inseridas
pela Lei n.9.957/2000, estando sua incidência, destarte,vedada pela res
triçãocompreendida no artigo769 da CLT.
(2) Neste sentido: Carrion,Valeniin,"Comentários à CLT”,23* edição, São Paulo, Saraiva, 1998,
pág. 667; Sou/o Maior, JorgeLuiz,“A Petição Inicial no Processo Civil e no Processo do Traba
lho", São Pauto, ITr, 1996, pág. 358; ToledoFilho,ManoelCarlos,“A Competência Funcional do
Juiz Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento". São Paulo. LTr. 1997, págs. 72/75.
(3) ”0 Procedimento Sumaríssimo no Processo do Trabalho”,São Paulo, LTr, 2000, pâg. 63.
(4) 'O Procedimento Sumaríssimo Trabalhista”, Revista do DireitoTrabalhista. Ano 6. número 1.
janeiro de 2000. págs. 44/48.
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Em síntese: atribuído pelo autor valor igual ou inferiora 40 salários
mínimos, sem a prévia e correlata estipulaçãode um importe líquidopara
cada pedido formulado,caberá ao Juiz indeferir,de imediato, a petição ini
cial.Igualcomportamento deverá seradotado se,atribuído embora valorà
causa, superior a 40 salários mínimos, puder o Juiz desde logo verificar
que a demanda, pela sua natureza, não comporta taldimensão.
Faz-seoportuno salientarque,casoapetiçãoinicialsejaporduas vezes
indeferida, estará o reclamante sujeito, por analogia, à penalidade prevista
peloartigo732 da CLT,que tratada perempção no processo trabalhista.
§ 2eAs partes e advogados comunicarãoaojuizoas mudanças
de endereço ocorridasno curso do processo, reputando-se eficazes
as intimaçõesenviadas ao localanteriormenteindicado, na ausência
de comunicação.
Este dispositivo consagra a responsabilidade atribuída às partes e
aos seus advogados de manterem o Juízodevida e oportunamente cientifi
cado de qualquer mudança de endereço, evitando-se assim intimações
ociosas e manobras protelatórias,a exemplo daquiloque jápreviamo arti
go 39 do CPC e o § 2® do artigo 19 da Lei n.9.099/95. O prejuízo será
integralmente da parte, se não obedecer à moralizante regra em comento.
Art.852-C. As demandas sujeitasa ritosumaríssimo serão ins
truídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juizpresi
dente ou substituto, que poderáserconvocadopara atuarsimultanea
mente com o titular.
Este artigo impõe a audiência única, não significando propriamente
qualquer novidade face àquilo que sempre explicitoua CLT, em seu artigo
849. É de se supor que as mesmas razões de ordem pragmática que leva
ram ao fracionamento cotidianoda audiênciatrabalhistaem trêsdiferentes
sessões (inicial, instrução, julgamento) também exerçam forte influência
sobre o ritosumaríssimo, sempre a despeito e em desconsideração à in
tenção do legislador.
Art.852-D. O juizdirigiráo processo com liberdadepara deter
minar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório
de cada litigante,podendo limitarou excluiras que considerarexces
sivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e
dar especial valoràs regras de experiênciacomum ou técnica.
Este preceito, naquilo que se refere à liberdade de direção do pro
cesso, é ocioso, pois o artigo 765 da CLT já continha autorização mais
ampla. Introduz uma novidade, todavia, no que concerne à liberdade na
apreciação da prova produzida, que se poderá efetivarde maneira mais
subjetiva e informal do que no procedimento ordinário.
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Assim, por exemplo, em reclamação promovida por empregado vigi
lante,poderá o Juiz,mesmo sem prova testemunhal que expressamente o
contirme, concluir pela ausência de intervalo regular para alimentação e
descanso, jáque é isso, ordinariamente, o que ocorrecom os integrantes
de talcategoria profissional.
Art. 852-E. Aberta a sessão, o juizesclarecerá às partes pre
sentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequa
dos de persuasãopara a solução conciliatóriado litígio,em qualquer
lase da audiência.
O dispositivoem focovalorizaa conciliaçãocomo método preferencial
de resolução dos litígios.O processo trabalhista, historicamente, sempre
possuiu especial predileção pela atividade conciliatória (CU, artigo 764),
sendo essa, aliás, uma das razões de se terincorporado à Justiça do Tra
balho a representação paritária,hoje extinta.
Art.852-F.Na atade audiênciaserãoregistradosresumidamente
os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as in
formações úteisà soluçãoda causa trazidaspelaprova testemunhal.
Esse artigo nada de relevanteacrescenta ao que sempre ocorreu na
prática forense trabalhista.
Art. 852-G. Serão decididos, de plano, todos os incidentes e
exceções quepossam interferirno prosseguimentoda audiência e do
processo. As demais questões serão decididas na sentença.
Esse artigo impõe ao Juizo dever de decidir,de plano, todos os inci
dentes e exceções que surjam na audiência e que no andamento desta
possam interferir.A CLT, em seu artigo799, jáalertava que apenas as ex
ceções de incompetência e suspeição poderiam suspender o andamento
do processo, devendo as demais seralegadas na contestação, o que auto
maticamente transportava sua apreciação para a decisão de fundo.
Aqui, o que do texto legaldefluié que nenhuma alegação de defesa
poderá interrompero curso naturalda audiência.Nem mesmo, portanto,as
acima identificadas.Logo, no caso específico da exceção de incompetên
cia.o reclamante deverá comparecer a Juízo,de antemão preparado para
respondê-la oralmente, bem como para produzircontraprova, caso isto se
revele necessário.
Embora possa trazercertaperplexidadeessaforma de proceder,nela
não vislumbramos maiores dificuldades.A rotinade nossas Varas tem de
monstrado que, via de regra, a resposta do autorà exceção de incompe
tênciaporventura levantadaé sobremodo simples.Poroutrolado,as teste
munhas que a esse incidente estejam vinculadas costumam ser as mes
mas que ele após utilizarápara a instruçãodo mérito do litígio.
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Não se deve contudo excluira possibilidade de, em casos excepcio
nais,seradiada a audiência, uma vez devidamente comprovada a absoluta
impossibilidade de bem defender-se o reclamante, jánaquele ato, da exce
ção argülda,de modo que ao depois não se alegue cerceamento de defesa.
O legislador, curiosamente, nada disse expressamente acerca da
possibilidade de intervenção de terceiros e de reconvenção no procedi
mento sumaríssimo trabalhista.Seriaconveniente que o tivessefeito,como
ocorreucom a Lein.9.099/95(artigos10e 31),de formaa espancareventuais
dúvidas a este respeito.Mas como o cabimento destas figuras já é por si
mesmo deveras discutívelno ritoordinário trabalhista,dado que, também
ele, é informado pelosprincípiosda concentração,da celeridadee da sim
plicidade, com maior razão haverá de se concluir— e assim concluímos
nós — pela sua inadequação ao contexto do ritoestabelecido pela Lei n.
9.957/2000.
A impugnação ao valorda causa, normalmente tão desprezada, ad
quire agora especial relevância.
De fato.O reclamado tanto poderá argumentar que o valoratribuído
peloautorestásuperestimadoquanto subestimado,e valedizer:no primeiro
caso, iráinsurgir-se contra o processamento da ação pelo procedimento
ordinário:e, no segundo, contra a adoção do ritosumaríssimo.
Da mesma formaque oatode indeferimentoda petiçãoinicial,a apre
ciação da impugnação caberá sempre ao Juiz do Trabalho, em caráter
monocrático (Lein.5.584/70, artigo2®,caput).E um aspectointeressantea
ser ora aqui examinado relaciona-se aos efeitos que o acolhimento da
impugnação pelo magistrado poderá ocasionar no processo.
Em entendendo o Juiz que o ritoordinário não se amolda às dimen
sões da demanda, temos que a consequência lógica inevitávelserá a ex
tinçãodo processo, sem exame de seu mérito,medianteaplicaçãosupletiva
do quanto disposto no inciso IVdo artigo267 do CPC. E assim opinamos
porque, se a irresignação da reclamada estava correta,de duas uma: ou o
reclamante não havia liquidado previamente suas postulações, ou, então,
sua estimativa expressou-se de maneira inadequada. Numa ou noutra hi
pótese,não poderáo feitoseguiradiante, pois,como dissemos acima, não
nos parece viável a concessão de prazo para a emenda da petição inicial
vinculada ao procedimento sumaríssimo, ainda mais quando já se tenha
contestado a ação.
Solução diversa porém iráimpor-se, caso o magistrado conclua que
o tamanho da causa nãojustificaseu processamentoatravésdo ritosuma
ríssimo.Nesta situação,temos que o acolhimento da impugnação da causa
pelo réuofertada implicará apenas a conversão do procedimento, aprovei
tando-se os atos processuaisjápraticados, medida que se revelacoerenle
com as disposiçõescontidasnos artigos250 e 295, incisoV,do CPC, e 794
e 796, letraa,da CLT.
Art.852-H. Todas as provas serãoproduzidas na audiência de
instruçãoe julgamento, ainda que não requeridaspreviamente.
Esse artigoapenas ratificao princípioda concentração dos atospro
cessuais em uma única audiência.
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§ 1aSobre os documentos apresentados por uma das partes
manifestar-se-áimediatamente a partecontrária,sem interrupçãoda
audiência, salvo absoluta impossibilidade, a critériodo juiz.
Aqui o legisladoreliminou a possibilidade de réplicapor escrito, pro
tocolizada em secretaria, que, conquanto sem previsão legal expressa, é
praxe em 1a instância. Não haveria mesmo como tornar compatível esta
faculdadecom o imperativode tudo forçosamente resolver-seem uma úni
ca audiência.A manifestação do reclamante sobre a defesa e documentos
que a acompanhem deverá poisser imediatae,por conseguinte, oral,sal
vo absoluta impossibilidade de fazé-lo,a critériodo Juiz.
Como nos casos de menor vulto, objeto da Lei vertente, a réplica
dificilmente acrescentava algo de relevante ao contraditório, reputamos
pertinente a restrição imposta pelo legislador.
§ 2BAs testemunhas, até o máximo de duas para cada parte,
comparecerão à audiência de Instrução e julgamento independentemente de intimação,
Este preceito diminuiu o número de testemunhas que cada parte po
derá inquirir:de três,passaram a serduas.
Jorge Luiz Souto Maioratribui a esta inovação a pecha de "inócua,
improducente, ilusória"(5>,já que, na prática, raras são as vezes em que
são inquiridasmais de duas testemunhas de cada parte.Mas é justamente
aique, em nosso sentir, reside o valorda alteraçãoem exame, na medida
em que a mesma consagra, legalmente, aquilo que a realidadejá dantes
referendara. Ademais, a possibilidade legalde oitivade um número maior
de testemunhassempre dariaensejo,quando não atendida,à alegação de
cerceiode defesa, e istopor mais inútilque a inquirição pudesse ser.
§ 39Só será deferidaintimaçãode testemunha que, comprovadamente convidada, deixarde comparecer.Não comparecendo a tes
temunha intimada, o juizpoderá determinarsua imediata condução
coercitiva.
Esse parágrafo introduz,expressamente, a necessidade da compro
vação de terem as testemunhas das partes sido convidadas, sem o que
não se deferiráa intimaçãodas ausentes,além da possibilidadede imediata
condução coercitiva daquela que, conquanto intimada, recalcitre.
A explícitaobrigatoriedadede comprovação do conviteà testemunha
é uma inovação lúcida e oportuna. Pela redação do artigo 825 da CLT, a
(5) Idem.
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mera alegaçãode haversidotalconviteefetuado,ainda quando inverídica,
pode fornecerensejoao adiamentoda audiência,com prejuízoà celeridade
do processo e à pauta do órgão judicialrespectivo.
A comprovação, pela parte, de não haver a testemunha atendido ao
seuconvitepoderá serrealizadaporqualquermeio idôneocomo, porexem
plo,a exibição de correspondência com avisode recebimento.
A inquirição mediante carta precatória não foi disciplinada de modo
explicito.Como a sua adoção irámutilara essência do procedimento — que
fatalmentedeixará de ser concentrado e rápido — ela somente deverá ser
admitida em caso de comprovada força maior. Por isso mesmo, pensamos
que, de modo geral,em se tratandode testemunhas indicadaspela empre
gadorae que paraa mesma atéentãotrabalhem— estandopoisaindasujei
tasaoseu poderde comando— nãodeveráo magistradopermitirque sejam
elas ouvidas em outroJuízo, atribuindo à reclamada o ônus de desde logo
trazê-laspara o foroda Vara em que a demanda tem seu curso.
§ 4BSomente quando a prova do fatoo exigir,ou forlegalmente
imposta,será deferidaprova técnica,incumbindoaojuiz,desde logo,
fixaro prazo, o objetoda penda e nomearperito.
§ 5B(Vetado).
§ 6aAs partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo,
no prazo comum de cincodias.
Tais parágrafos tratam da produção de prova técnica, que será ad
missívelapenas quando o fatoa serdemonstradoo exigir,ou a Leia impor.
Trata-se de orientação mais amena que aquela adotada pelos Juizados
Cíveis, nos quais não há propriamente a produção de prova pericial, mas
apenas a inquiriçãode profissionaishabilitados,além da apresentação fa
cultativade pareceres pelas partes (Lein.9.099/95, artigo35).
No cotidiano das lides trabalhistas, o caso mais comum de prova
técnicaé aquele relacionadoao laudo para a aferiçãode condições insalu
bres e/ou perigosas no ambiente de trabalho do empregado (CLT, artigo
195, parágrafo segundo).
Sobre o laudo as partes terão um prazo comum de cinco dias para
manifestação.Tirante a hipótese de força maior, o lapso é improrrogável,
Ilação que se extrai não apenas da lógica da Lei, mas também do quanto
disposto no artigo 775 da CLT.
Entendemos que bem agiu o chefe do Poder Executivo ao vetar o
parágrafo 59.O prazo de 72 horas ali conferido para a apresentação de
quesitos pelas partes burocratizava o procedimento, sem que houvesse
justificativapalpável para tanto.
§ 7aInterrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solu
çãodoprocessodar-se-ãonoprazomáximo detrintadias,salvomotivo
relevantejustificadonos autos pelojuizda causa.
Este preceitoimpõe o prazo máximo para a soluçãodo dissídio,caso
seja por qualquer razão interrompida a audiência: 30 dias, contados da
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data da interrupção.De sorteque se deve concluirque o prazototalprevis
topela Lei para o julgamento da demanda submetida ao procedimento sumaríssimo trabalhistaé de 45 dias.
A regra em análise está destinada a transformar-se em letra morta,
pois, se a audiência foiinterrompida, talse sucedeu porque surgiu algum
fatorcomplicador,como a necessidade de perícia,ou a expedição de carta
precatória. Nestas situações, a solução no lapso apontado se afigura de
praticabilidade inviável.
Art. 852-1. A sentença mencionará os elementos de convicção
do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência,
dispensado o relatório.
§ 1BO juízoadotará em cada caso a decisãoque reputarmais
justa e equânime, atendendo aos finssociais da leie as exigências
do bem comum.
§ 2a(Vetado).
§ 3SAs partes serão intimadas da sentença na própria audiên
cia em que prolatada."
O caputdesse artigo trazcomo novidade a dispensa do relatóriona
sentença, a exemplo do que se dá nos Juizados Cíveis (Lei n. 9.099/95,
artigo38).Lá,talqualaqui,é exigidoapenas um resumo dos fatosrelevan
tesverificados em audiência, particularidadeque, não obstante,como bem
anotou HélioMário de Arruda1*',não deixa de consubstanciarum relatório,
ainda que minguado.
Os parágrafos 1°e 3®nada exteriorizamque se possa considerarori
ginal. A intimação da decisão na audiência mesma em que prolatada já
está prevista na CLT, em seu artigo834, assimcomo no próprioartigo852,
em sua redação primitiva.Em muitas situações, decerto, como assevera
mos, a complexidade da análise dos pedidos e da prova impedirá o julga
mento imediato.Será convenienteentãoque o Juiz,proferindoembora pos
teriormentesua decisão,o faça na forma preconizada pelo Enunciado 197
doTST, evitando-se, sempre que possível,a procrastinação que advém da
intimação mediante viapostalou pela imprensa oficial.
O parágrafo segundo,como ditoacima, foiveladopelo Presidenteda
República, e impunha a sentença condenatória líquida, o que iriaensejar
trabalhoingratopara o Juiz,com pouca ou nenhuma vantagem efetivapara
a celeridadedo processo.
Art.895.................................. '
“§ 1SNas reclamações sujeitas ao procedimentosumarissimo,
o recurso ordinário:
I — (Vetado):
(6) ‘O Procedimento Sumarissimo Trabalhista e a Conciliação Extrajudicial Prévia", artigo publi
cado no Reportârio lOB de Jurisprudência. Caderno 2. ementa 15.82B.
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II— seráimediatamente distribuído,uma vezrecebidono Tribu
nal, devendo o relatorliberá-lo no prazo máximo de dez dias, e a
Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo imediatamente em pauta
parajulgamento, sem revisor;
III— teráparecer oraldo representante do Ministério Público
presente à sessão dejulgamento, se esteentender necessárioo pa
recer, com registrona certidão;
IV— teráacórdão consistente unicamente na certidãodejulga
mento, com a Indicaçãosuficientedo processo e partedispositiva, e
das razõesde decidirdo votoprevalente. Se a sentença forconfirma
da pelos próprios fundamentos, a certidãode julgamento, registran
do talcircunstância, serviráde acórdão.
§ 2aOs TribunaisRegionais, divididosem Turmas, poderão de
signarTurma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos
das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento
sumaríssimo."
A Leiprocurou desburocratizarao máximo o processamento do recur
so ordináriointerpostofaceàs sentenças proferidas nos processos desen
volvidos sob o rito sumaríssimo. Criou a figura da distribuição imediata,
tornou oral,e facultativo,o parecer do Ministério Público, eliminou a figura
do revisor,simplificoua redação do acórdão,permitindo,inclusive,que este
se limitea afirmar que a decisão de primeiro grau está confirmada pelos
seus própriosfundamentos, e possibilitoua criaçãode Turma Especializa
da. O prazo máximo de dez dias estabelecido para liberação dos autos
peio Juiz relatoriráseguramente esbarrar na dura realidadedos Tribunais
dos grandes centros, como Campinas e São Paulo.
São todas medidas saudáveis. A despeito de os julgamentos assim
realizados perderem parte de sua segurança, o legislador tinha de esco
lherentre esta e a efetividade, eternodilema do idealde Justiça.
Se os vetosanterioresmerecem aplausos,o mesmo jánão se poderá
dizer do veto ao inciso Ido parágrafo primeiro do artigo 895 da CLT, que
criava restrições ao cabimento do recurso ordinário.Tal dispositivo era a
viga mestra da Leiem análise,porquanto,como se sabe, a maior razão da
demora na entrega da prestaçãojurisdicionalé justamente o congestiona
mento de processosnosTribunaisRegionais.Sem esse inciso,não estare
mos exagerando ao afirmarque a Lei perdeu 70% de sua eficácia.
Art.896..................................
“§ 6BNas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, so
mente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula
de jurisprudência uniforme do TribunalSuperior do Trabalho e viola
ção diretada Constituição da República."
O parágrafo 6® agora acrescido a esse artigoinibe a interposição de
recurso de revista, limitando-a às hipóteses de contrariedadea Súmula do
TST e violação diretada Constituição Federal.
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Um primeiroexame desse dispositivopode induzirà crença de decli
naro mesmo condiçõesalternativase nãocumulativas.Segundo estalinha
de pensamento, a utilizaçãoda conjunção aditiva“è",ao invés da conjun
ção disjuntiva“oif,representariamero deslizedo legislador,mais um den
treos tantosque podem serencontradosà profusãoem nosso ordenamen
tojurídicopositivo.
Ocorre que, consoante é cediço, toda norma legal, porque frutode
embate político,possui um matiz ideológicoque a elase associa de modo
indelével,e que forçosamente deveráserlevadoem conta quando se puser
o aplicadordo direitoa interpretá-la.
A Lei n. 9.957/2000 traz consigo, como visto acima, a ideologia da
efetividade. Deveras natural, destarte, que procure restringiro cabimento
do recurso de revistaa casos genuinamente excepcionais, como o serão
aquelesem que, simultaneamente, hajaafrontadiretaà ConstituiçãoFede
rale à jurisprudência sumulada do TST. Os requisitos em comento, pois,
são efetivamentecumulativos:faltando um deles, não deverá ser admitida
a hipótesede revista.
IMaverdade, bem melhorainda teriaandado o legisladorse simples
mente eliminasse a possibilidadede recurso de revistaem se tratando de
rito sumaríssimo, pois a dimensão das demandas a ele submetidas não
nos parecejustificarque sejam as mesmas apreciadas pela mais altains
tância trabalhista.De mais a mais, exsurge evidenteque o tempo, a duras
penas supostamentepoupadopelasinstânciasinferiores,serátodoelecon
sumido pelainevitáveldelongaque iráexigiro exame da revistapeloórgão
de cúpula.
Art, 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou
acórdão, no prazo de cincodias, devendo seujulgamento ocorrerna
primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, re
gistradona certidão, admitido efeitomodificativoda decisão nos ca
sos de omissão e contradição no julgado e manifesto equivoco no
exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.
Parágrafo único. Os erros materiais poderão ser corrigidos de
oficioou a requerimento de qualquer das partes.
A inovação que esse artigo contém consiste em institucionalizaro
chamado “efeitomodificativo'*.de há muito prestigiadopela jurisprudência
{TST,Enunciado278),além de permitir,em sede de embargos declaratórios,
a correçãode manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos
do recurso,medida estaque consubstancia uma maneira criativade evitarse prejuízoà parte,já porvezes adotada no cotidiano dos Tribunaise que
goza, agora, de expresso supedâneo legal.
Art.2sEstaLeientra em vigorno prazo de sessenta dias da sua
publicação.
Por força da disposição inserida no artigo em apreço, a vigência da
Lei teveseu inícioem 13.3.2000.
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Cabe perquirir, neste passo, se suas disposições atingiriam os pro*
cessos em curso.
Não se trata de uma indagação tão simples como possa à primeira
vistaparecer.
Ensina a doutrinaque trêssão os sistemas que buscam disciplinara
eficáciada norma processual no tempo: o da unidade processual (uma só
Lei para a inteirezado processo), o das fases processuais (cada fase po*
deria ser regulada por uma Lei diferente) e o do isolamento dos atos pro
cessuais (a Lei nova atingiriaos atos processuais ainda não praticados).
No direitoprocessual pátrioprevaleceriao último sistema171.
Diante disso, mostra-se perfeitamente plausível concluir que as re
clamações ora em curso que possuam valor igualou inferiora 40 salários
mínimos, ainda que tenham sido propostas muito antes do dia 13.3.2000,
devem terseus atos ulterioresadaptados ao regramento fixado pela Lei n.
9.957/2000.
Não nos parece,entretanto,que sejaesta a exegese mais adequada
a seraplicada à situaçãoem exame.
Com efeito. O diploma legal em apreço não revogou um ou alguns
artigos isolados da CLT. Ele criou um novo rito,estabeleceu um novo pro
cedimento que, doravante, iráparalelamente conviver com o ritooriginal
previsto desde sempre na legislaçãoconsolidada.
Ora, todo procedimento tem uma lógica, uma linha de coerência. O
conteúdo de seus atos iniciaisé que irájustificara essência daqueles que
lhe sucederem.Assim é que, no ritosumaríssimo, estabeleceu-seum prazo
de 10 dias para o relatordo feitono Tribunal liberaros autos, porque se
partiuda premissa que, em 1sinstância,os pedidos teriamsido líquidos,a
contestação estaria restritaao essencial, a instruçãohaveria sidobreve, e
a sentença, concisa. Presumiu-se, em resumo, que ele teriaum processo
simples em suas mãos. Esta mesma lógica assentou que a manifestação
da Procuradoria do Trabalho seria oral, e que não se faria necessária a
designação de um Juiz revisor.
Caso se permita que ocorra o isolamento dos atos processuais já
praticados, restará quebrantada a harmonia do procedimento. Estar-se-á,
na realidade, gerando um ritomisto, melo ordinário, meio sumaríssimo. A
Leificarávulnerada em sua essência.
Poroutrolado,não se pode olvidarque, antes do adventodo diploma
em análise,a grande maioriadas ações trabalhistaspossuíavalorsubesti
mado, já que o único parâmetro que a esse respeito até então se revelava
(7) Araújo Cintra, Antonio Carlos; Grinover, A d a Pellegrini; Oinamarco, C â n d i d o R a n g e l — "Teoria
Geral do Processo", 9* edição, 2* Tiragem, São Paulo. 1993, Malheiros Editores Uda., pág. 88.
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juridicamente relevante para ambas as partes era o da chamada alçada
recursal, equivalente a dois salários mínimos. Este dado da realidade fo
rense não pode deixarde serlevado em conta.
Por esses fundamentos, é nossa opinião que aquelas reclamações
que, conquanto de valor igual ou inferior a 40 salários mínimos, tenham
sido ajuizadas antes da data acima identificada,não deverão sofrerqual
quer influênciaem seu processamento. Como se iniciarampelo ritoordiná
rio,neste deverãopermanecer atéo finaldo processo.Em outrostermos:o
procedimento, que em regra é definido pelo momento da propositura da
demanda, a esta se agrega em caráterdefinitivo,atéportantoo desenlace
finalda contenda.
Eisaío que,porora,tínhamosa dizersobreo procedimentoestatuído
pela Lei n.9.957/00.
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RITO SUMARÍSSIMO:
U M COMPROMISSO C O M A
S E R I E D A D E E A EFETIVIDADE,
— U M C O M P R O M I S S O C O M A CIDADANIA

TEREZA APARECIDA ASTA GEMIGNANIn

“O problema que lemos diante de nós não consiste
e m saber qual a natureza e fundamento dos direitos,
se são naturais ou históricos, absolutos ou relativos,
mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los,
para impedir que, apesar de solenes declarações,
eles sejam continuamente violados."
Norberto Bobbio — A era dos Direitos

I — INTRODUÇÃO
Quando Enrico TullioLiebman chegou ao Brasil, na década de 40,
trouxe consigo não só a preocupação de manter o processo dentro dos
princípios científicosque marcaram sua evolução do sincretismo da fase
anterior.Também lançou as sementes de uma nova mentalidade, uma vi
são social de seu escopo. Além disso,jávinha definindoa ação como um
direito subjetivo abstrato,instrumentalmente conexo a uma pretensão ma
terial, ressaltando a importância da questão da adequação*
01.Apesar de
aquipermanecer porpoucos anos,sua atuaçãogerou frutosprofícuos,atra
vés do movimento que ficouconhecido como a Escola Processual de São
Pauloe acabou se materializandono novoCPC de 1973,de AlfredoBuzaid,
um de seus mais dedicadosdiscípulos.Também deixou idéiasque frutifica
ram na nova geração de processualistas, como Ada Pellegrini Grinover,
Cândido Dinamarco, Kazuo Watanabe, Araújo Cintra, Donaldo Armelin,
Arruda Alvim, entre outrosque revolucionaram os parâmetros tradicionais,
preocupados com a implementação da efetividade de um processo visto
como instrumento de realização da justiça, através da percepção da ne
(•)Juiza Titularda 5*Vara do Trabalho de Campinas. Doutoranda e m Direitodo Trabalho, USP-SP.
(1) Liebman. EnricoT.‘Manual de direito processual civil",págs. 11 e 162.
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cessidade da plena e total aderência do sistema processual à realidade
sociojurídica a que se destina, pois "não se organiza a Justiça para uma
sociedade abstrata e sim para um país de determinadas características
sociais,políticas,econômicas e culturais",como ressalta Kazuo Watanabe,
ao esclarecer que a idéia de acesso à Justiça não significa teracesso à
instituiçãoestatalmas, sim ,"de viabilizaro acesso à ordem jurídicajusta",
atravésdo “direitoà adequação entre a ordem jurídicae a realidadesocioeconômica do país"(^,.
Destarte, o processo não pode servisto apenas sob um viés tecnocientífico,devendo seranalisadocomo importante instrumentoéticoe polí
ticoque, tanto mais atinge seu escopo quanto maior a aderência à realida
de sociojurídica a que se destina, para que possa cumprir sua função pri
mordial que consiste em viabilizaro acesso a uma ordem jurídicajusta,a
pacificação social através da justiça.
Nessa esteira de raciocínio, o desenvolvimento de um "direito pro
cessual constitucional, como método supralegal de exame dos institutos
do processo, significou sua análise a partir de dado externo, qual seja o
sistema constitucional, que nada mais é do que a resultantejurídica das
forçaspolítico-sociaisexistentesna nação”,criandoum “climametodológico
para o desenvolvimentode uma teoriageraldo processo,poisé na Consti
tuição,antes de mais nada, que se encontra a plataformacomum às diver
sas disciplinasprocessuais”e o parâmetro“definidorde grandes conceitos
e estruturas do sistema”.Tal diretriz abre caminho para o “superamento
das colocações puramente técnico-jurídicas da fase conceituai do direito
processual”para uma visão críticasociopoliticado sistema que vê o pro
cesso como “instrumento técnicoe políticode atuação da Justiçasubstan
cial e garantia das liberdades", de sorte que todo o sistema processual
passa a ser considerado “indispensável para atingir os escopos políticos,
sociais e jurídicos da jurisdição; e a técnica processual como meio para
obtenção de cada um desses objetivos",como bem salienta Ada Pollegrini
GrinovePK
Assim, a questão da efetividade assume importância crucial na or
dem contemporânea. Retomando o tema inicialmente explorado por José
Carlos Barbosa Moreira, Cândido Dinamarcodesenvolveu tese abordando
com percuciência a questão, ressaltando a necessidade de evitar“os ma
lesdo exagerado processualismo (como aspecto negativoda instrumentalidade)”e, ao mesmo tempo, "sem transigirquanto à autonomia do direito
processual”e “sem renegar as conquistas teóricas do período de apogeu
técnico-científico do direito processual”,chamando a atenção para o seu
verdadeiroescopo, que consistena “utilidadedas decisões",conciliando o
{2) Watanabe, Kazuo. Acesso â Justiça na sociedade moderna, in■Participação e Processo".
Grinover,Ada Pellegrinie outros, Editora RT. SP, págs t28 e 135.

(3) Grinover. A d a Pellegrini. Modernidade do Direito Processual Brasileiro, in “O processo e m
evolução1',págs. 6, a e 9.
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aspecto éticodo processo“permeado dos influxosdos valoressubstanciais
eleitos pela nação, com a necessidade de operacionalizar meios para a
consecução do que se deseja'1*1.
Numa sociedade plural,de massa, em que as comunicações são rá
pidas e as relações globalizadas, os processos decisóriossão solicitados
num ritmo maior de urgência, para que possam corresponder à intensa
sucessividadedos fatosque marcam a vidacotidiana,de sorteque a ques
tão da efetividade passa a ter importância crucial na ordem contemporâ
nea, o que implica na passagem do viésabstrato para o concreto.
Com peculiar lucidez, José Carlos Barbosa Moreira ressalta três li
nhas fundamentais de transformação, que destacam a passagem do abs
tratopara o concreto, do individualpara o social e do nacional para o in
ternacional151,enfatizandoa inadequação do modelo de cunho liberalindivi
dualistaparaatenderàsexigênciasda sociedadecontemporânea,bem como
a importância de se estabelecer um novo paradigma, de feição “mais
consentânea com certasexigências básicas do estado socialde direito”,o
que necessariamenteimplicana “revisitaçãodos instilulosprocessuaisclás
sicos, para adaptá-los à nova realidade". Desse modo, é preciso alterar
certosprocedimentosque tornam acanhadas e inúteisas medidas judiciais,
deixando indesejáveis resíduos de injustiça, bem como derrubar convic
çõesjá ultrapassadas, que viade regratêm levadoà inoperânciae ineficá
cia dos órgãos encarregados da prestaçãojurisdicional.Para tanto,desta
ca a necessidade de conciliar e fundiro pensamento e o método técnicocientífico com as preocupações sociopoiílicas da atualidade, enfatizando
que, se por um lado o tecnicismo exacerbado esterilizao direito,poroutro
lado, é igualmente certo que o direitosem técnica é reduzido a diletantis
mo, quando não a charlatanismo151.
Nesse passo,o italiano VittorioDentidestaca que a administraçãoda
Justiçaterianão apenas o objetivode dirimirum conflitoisolado,mas tam
bém, “aliviarsituaçõesde rupturaou de tensão, com o fimde preservarum
bem durável,qualseja,a pacíficaconvivênciados sujeitosque fazem parte
de um grupo ou de uma relação complexa. Esse novo modelo de Justiça
não olha apenas para o passado, mas também para o futuro,e se apresen
ta mais adequado para pacificaras novas relações peculiaresda socieda
de contemporânea”que, paulatinamente, vem reconhecendo a grande im
portânciada manutenção e aprimoramentodas “instituiçõesintegrais"para
manter a coesão do tecido social,enfatizandoque nessas novas relações
não se ajustao paradigma liberaique moldou nosso direitoatéhoje.Nesse
sentidotambém se posicionam os mais modernos processualistas, ressal
tando a necessidade da “mudança de mentalidade”,para que o processo
possa alcançar os legítimos objetivos que justificam sua existência1’1.
(4) Oinamarco,Cindido.“A instrumentalidade do processo", págs. 320.451 e 453.
(5) Moreira,JoséCarlosBarbosa.Tendências contemporâneas do direito processual civil,In“Te
mas de Direito processual", Saraiva, SP.
(6) Moreira,JoséCarlos.“Duas gerações de processualistas brasileiros ínTemas da Direitopro
cessual".
(7) Grinovgr,AraújoCintraeDinamarca “Teoria geral do processo”,Malheiros, págs. 44 e 45.
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Não é poracaso,portanto,que um dos fenômenos mais intriganlesda
década de 90 tenha sidoo crescenteinteressepúblicoe políticopelostribu
nais e pela reforma do sistemajudicial.A atividade jurisdicionalde repente
se torna alvo de matériasjornalísticas, revelando um verdadeiro despertar
para sua importânciana construção de uma sociedade democrática.
Ao enfocar a dimensão socialdo processo, que denomina revolução
copernicana, Cappelleüipropõe uma nova visão,que rompe com o modelo
tradicional, pelo qual o processualista concentrava sua atenção no direito
como norma, sejaa norma geral(alei),sejaa norma particular(asentença
judicialou o provimento administrativo), e passa a valorizaroutros aspec
toscomo:
1— o problema social— que clamaporuma respostano planojurídico;
2 — a avaliaçãode talresposta— embora deva assumir naturezanor
mativa,impeleo juristaa realizarum exame sobrea adequaçãodos procedi
mentos necessários para a efetivaatuação desta resposta normativa;
3 — impacto que esta respostanormativa trarásobre o problema so
cial.Daí a necessidade de se examinaros limitese eficáciadesta resposta.
Desse modo, ressalta a importância de uma nova visão, em que o
direitoprocessual passa a ser analisadosob a perspectivados usuários e
não apenas dos produtores do direito,como ocorria até então. Ou seja, o
importante não são apenas as fontesnormativas, mas também, os efeitos
que provocam não só em relaçãoàs partesde um processo, mas, principalmente, pela irradiaçãoque se espraia,condicionando os futuroscomporta
mentos de toda a comunidade socialem que estaspartesestão inseridas.
Com percuciência, considera o efetivoacesso à justiçacomo um dos mais
importantes direitos, na medida em que dele dependem todos os demais,
ressalvando a inexpressividade da mera titularidade, quando inexistentes
mecanismos concretos para a tutelaefetiva18’.
Hoje, estamos vivendo uma fase de transição para um novo eixo e,
por isso.é natural uma certa resistência, notadamente por parte dos mais
envolvidoscom os antigos paradigmas, que se mostram refratáriosàs mu
danças, indevidamente considerando-as um atentado ao “devido processo
legal".Esquecem-se, todavia, que o mundo mudou, a sociedade mudou, e
tal conceito não é estático, mas dinâmico, devendo ser analisado sob a
óticadas novas exigênciassociais,sob pena de permanecer apenas como
formidávelarcabouçoteórico,porém sem qualqueraplicabilidade,sem força
suficiente para garantiro bem da vida.
Destarte, alguns mitos da processualística tradicional vão ter que
passarporum processo de reestruturaçãoe redimensionamento, para que
possam ser readaptados à realidadesociopoliticada sociedade contempo
rânea, o que implica em novas,concepções e construções doutrinárias e
jurisprudenciais, para que possam atingira necessária adequação às ne
cessidades de nosso tempo.
(8) Cappellaili.Mauro.“Acesso alia giuslizia", págs. 237/236.
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Trata-se.portanto,de deixarde utilizara técnicaprocessualcomo fim
em simesma e base para elaboradas construções teóricas,empregando-a
como um instrumentoa serviçode valoresmais importantes,como o aces
soa uma ordemjurídicajusta,a efetividadee Instrumentalidadedo processo
a serviçodos escopos jurídicos,sociaise políticosda jurisdição,passando
do desenho abstrato e teórico para um modelo concreto e eficaz.
II — OS NOVOS ESCOPOS DO PROCESSO
Após superar o sincretismo das origens e conquistar autonomia, a
ciência processual passa a sofrer significativa alteração axial, ao tomar
consciência da importância do contexto das realidades sociais e políticas
em que está inseridoo sistema processual contemporâneo.
Porisso,Grinoverdestacaqueé apenasaparenteaexistênciadeeven
tual conflito entre as garantias do “devido processo legal"e um processo
aderente à realidade sociojuridica,porque “no campo mesmo das garantias
do devido processo legal é possível detectar uma notável transformação,
decorrente da transposição de enfoque do individual para o social. "Neste
sentido,se a ótica individualistao definecomo direitopúblicosubjetivo das
partes em conflito,a visão social o coloca como garantia não apenas das
partesmas também do justoprocesso, que confere relevânciaao interesse
geraique cerca a justiçada decisão”.Garantianão apenas das partes, mas
sobretudo da jurisdição:porque se, de um lado,é interessedos litigantesa
efetiva e plena possibilidade de sustentarem suas razões, de produzirem
suas provas,de influíremconcretamentesobrea formaçãodoconvencimento
do juiz;do outro lado, essa efetivae plena possibilidade constituia própria
garantia da regularidade do processo, da imparcialidade do juiz,da justiça
das decisões.Nesse enfoque,parececlaroque a visãode um processo abs
tratamentegarantidordas partesé insuficientee inadequada para satisfazer
as exigências atuais de respeitoaos valoresconstitucionais”,que implicam
numa nova relaçãoentreas partese ojuiz,exigindodesteuma posturamais
atuante. Por isso, inexislem fraturas entre "a necessária reformulação dos
institutosprocessuais e o neogarantismo, exatamente na medida em que se
afastam as concepções meramente formais, para preocupar-se com as exi
gências substanciaisde acesso à justiça."1*»
Nesse passo, constata-se que o processo não tem objetivos exclu
sivamente técnicos, apresentando-se permeável à ação não só dos valo
res tutelados pela ordem político-institucional num determinado momento
histórico,mas também, dos valoresagasalhadospelaordem jurídico-mate
rialque dele se utilizampara garantirefetividade,o que levaao “reconheci
mento de sua inserçãono universoaxiológicoda sociedade a que se des
tina"e,consequentemente, de sua importância política.
Ressalta Cândido Dinamarco que o dado novo consiste na conside
ração de outros planos (social, político) e a busca realista dos objetivos
(9) Grinover. ‘Novas tendências do direitoprocessual", Forense, págs. 47 a 50.
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que, em dado momento e em dada civilização, exercem "visattractivaso
bre o sistema processuaí. Enfatiza o “escopo social magno de pacificar
com justiça,ao lado de outro,socialtambém, de educarpara a defesa dos
próprios direitose respeitoaos direitosalheios, que juntamente com o es
copo políticovão atuarcomo fiocondutor de uma reforma estrutural"cujo
desafiomaiorconsisteem provocaruma mudança de mentalidadedejuizes,
advogados e membros do Ministério Público.
Nesta linhade raciocínio,chama a atenção para o “intensocompro
metimento da ordem processual com a política”e “sua inserção entre as
instituições atinentes à vida do próprio Estado como tale nas suas rela
ções com os membros da população",enfatizandoque a funçãojurisdicionaltem a missão institucionalde promovera efetividadedos valoresfunda
mentais que sustentam a democracia estatal.‘Sem, dúvida, a organização
e subsistênciado Estadodependem do exercícioorganizadodo poderlegí
timo, por meios legítimos", atravésdo processo, agora encarado não mais
como resultado do exercícioda jurisdição em cada caso, mas como soma
de todos os casos trazidos a exame, esclarecendo que sob a perspectiva
política“o processualistamodernovê a estabilidadedo poder,o cultoà liber
dade, a institucionalizaçãoda participaçãodemocrática como objetivosque
legitimam,nessaótica,a própriaexistênciado sistemaprocessual eo exer
cíciocontinuado da jurisdição.Quando se diz, portanto, que o processo é
um instrumento,é precisolembrar que eleconstituimeio para a realização
de todos os finsda ordem processual, inclusivedestes que se situam na
ordem política.”
Assim sendo, ó necessária a reformulaçãodos institutosprocessuais,
afastando as concepções meramente formais e priorizando os meios con
cretos de acesso ã justiça. Cappellettienfatiza que a idade dos sonhos
dogmáticosacabou.Nossa modernidaderesidena consciênciade queo pro
cesso é um instrumentode vidareale como taldeve sertratado e vivido.
Compartilhando essa visão, Grinoverdestaca que “os esquemas pro
cessuais tradicionais,ainda que satisfatóriospara acudira um sistema tra
dicionalistae burguês, que antepunha face a face os clássicos detentores
de interesses individuais, seriam de qualquer modo inadequados para a
solução dos conflitos emergentes em uma sociedade de massa."
Assim, após conquistada a maturidade científica, o processualista
sentiu a necessidade de ampliar a perspectiva de seu campo de visão e,
por isso,“a partirdos anos setenta o processo brasileirotomou novos ru
mos; primeiroos estudos constitucionais, em que as atenções se voltaram
para o fado jurídico-constitucional, como resultante das forças políticas e
sociais de determinado momento histórico;com isso, a transformação do
processo,de instrumentomeramente técnico,em instrumentoéticode atua
ção da Justiça e de garantia da liberdade; a partirdessa visão externa a
percepção da necessidade da plena e totaladerência do sistema proces
sual à realidade sociojurídica a que se destina, cumprindo sua primordial
vocação, que é a de servirde instrumentoà efetivarealizaçãodos direitos
materiais;e,para issoa visãoda técnicaprocessualcomo instrumentodiri120

gido à predisposição dos meios destinados aos diversos escopos proces
suais.Assim, sem descurar o cientificismodo processo, os novos processualistas brasileirosdeslocaram o eixode suas preocupações para outros
enfoques e posturas, rumo ao instrumentalismosubstancialdo processo e
à efetividadeda Justiça,quando todoo sistemaprocessualpassaa servisto
como instrumentoparaatingirosescoposjurídicos,sociaise políticosda juris
diçãoe atécnicaprocessualcomo meioparaobtençãodecadaum deles”,num
movimento que passou a serdenominado "deformalizaçãodo processo".001
til— DO PROCESSO TRABALHISTA
Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho rompeu
com os esquemas tradicionais do processo civil de feição rigorosamente
dispositiva,apresentando, com a promulgação da CLT em 1943, um mode
lomuito mais simples,que atribuíauma soma maior de poderes de direção
e controle nas mãos do juiz.Com esse espíritodeixou de serórgão admi
nistrativoe foiintegradaao Poder Judiciáriopela Carta de 1946.
A rápidaevolução sociale econômica, que transformou radicalmente
a sociedade brasileiranos últimos cinquenta anos, notadamente quanto à
concentração urbana provocadapelaformação de um diversificadoparqueindustrial, desenvolvimento vertiginoso dos meios de comunicação e glo
balizaçãoeconômica,veiotrazerao conflitotrabalhistauma crescentecom
plexidade, o que levouo interprétea lançarmão não só da legislação pro
cessual civilmas de outras leisesparsas, com demasiada freqüência, re
sultandonum emaranhado cipoalde um edifíciocaótico,que passou a pre
judicar a efetividade da prestação jurisdicional, acarretando indesejável
descréditona eficáciado processo trabalhista.Paradoxalmente, enquanto
o processo civilse transformava, absorvendo institutos e princípios que
nasceram com o processo trabalhista,este se complicava cada vez mais,
causando indevida lentidão na prestação jurisdicionaldestinada a recom
por créditos de natureza alimentar, evidenciando a necessidade urgente
de mudanças.
Com efeito,tornou-secada vez mais imperiosaa busca de novos ins
trumentosque possibilitassema eficáciada prestaçãojurisdicionalatravés
de uma solução justa e harmoniosa das questões sociais intersubjetivas,
visando minimizartensõese litígiosinerentesà vidaem comunidade, a fim
de evitar que a insatisfação generalizada das pretensões não atendidas
levasse à marginalidade e à busca de soluções ilegítimas.Daí, a necessi
dade de resguardarà eficáciada segurançasocial,com a adoção de novos
parâmetros, visando a eliminação dos formalismos desnecessários e à
adoção de um procedimento mais simplificado, notadamente para as cau
sas de menor valor.Como bem pondera J.J.Calmon de Passos, a efetivi(10) Grinover. “Novas tendências do Direito Processual", págs 177 e 170.
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dade do Direilotambém envolve a “definiçãoformaldo procedimento ade
quado”0"o que vem atendera objetivojádevidamentedelineadopelanova
Carta Magna.
Neste sentido, LuizGuilhermeMarinoniressaltaque “o direitoà ade
quada tutela jurisdicionai e à efetividade da defesa são postulados que
também decorrem da Constituição”,não se podendo pensaro processo na
ausência da luzconstitucional, pois a "teoria do estado e o direito constitu
cional fazem parte da moderna processualística”.021
Esclarece que a questão de acesso à justiça se tornou mais comple
xa e se fez perceber de forma definitiva no pós-guerra, pois com a "consa
gração, e m nfvel constitucional, dos chamados novos direitos, o direito de
acesso à justiça passou a ser u m direito garantidor de todos os outros".
Cita Boaventura de Souza Santos, para explicar que “uma vez destituídos
de mecanismos que fizessem impor o seu respeito, os novos direitos sociais
e econômicos passariam a meras declarações políticas, de conteúdo e fun
ção mistificadoras. Daí a constatação de que a organização da justiça e,
e m particular, a tramitaçãoprocessualnão podem ser reduzidas à sua di
mensão técnica, socialmente neutra, como era c o m u m serem concebidas
pela teoria processualista tradicional, devendo instigar-se as funções sociais
por ela desempenhada e, e m particular, o modo como as opções técnicas
no seu seio vinculavam opções a favor ou contra interesses sociais diver
gentes ou m e s m o antagônicos”03*.Nestes termos desenvolve raciocínio já
anteriormente expendido por Eduardo Couture, ao destacar que o proces
so é u m método de debate e, por isso, "as formalidades processuais variam
no tempo e no espaço, quer sob o ponto de vista do método escrito ou oral
adotado; quer sob o ponto de vista do princípio inquisitório ou dispositivo;
quer sob o ponto de vista da natureza pública ou privadado processoetc."04'
Assim, atém de compor o conflitoentre as partes, “o processo tem
uma finalidade que interessa à comunidade. Essa finalidade, de caráter
público,consisteem garantira efetividadeintegraldo Direilo.O processo é
um instrumentode produçãojurídicae uma formaincessantede realização
do direito”05*.
A questão do tempo processual mereceu estudo acurado de José
Rogério Cruz e Tucci, ao destacar a importância da existência de tutelas
“que atuando internamenteno procedimento, permitam uma racionaidistri
buição do tempo do processo. Assim, ao lado da efetividade do resultado
que deve conotá-la, imperioso é,também, que a decisão sejatempestiva”,
por serinegável que quanto mais distanteda ocasião tecnicamente propí
cia forproferida a sentença, mais a respectiva eficáciaserá proporcional-1
2
3
4
5
(11) Calmon de Passos,J.J.“Participação e Processo", pág. 84.
(12) Marinoni,LuizGuilherme."Novas Linhas do Processo Civil",págs. 16.
(13) Marinoni.LuizGuuilheme."Novas Linhas do Processo Civil",págs. 20/21.
(14) Couture,Eduardo."Introdução ao Estudo do Processo Civil",pág. 43.
(15) Couture,Eduardo.“Introdução ao Estudo do Processo Civil",págs. 45/46.
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mente fracae ilusória,de talsorteque “um julgamento tardioiráperdendo
progressivamente seu sentido reparador, na medida em que se postergue
o momento do reconhecimento judicial dos direitos;transcorrido o tempo
razoávelpara resolvera causa,qualquersoluçãoserá,de modo inexorável,
Injusta, por maior que seja o mérito científico do conteúdo da decisão1’.
Assim, o resultadode um processo"nãoapenas deve outorgaruma satisfa
ção jurídicaàs partes como, também, para que essa resposta seja a mais
plena possível, taldecisão deve ser pronunciada em um lapso de tempo
compatível com a natureza do objeto litigioso,vistoque — caso contrário
— se tornaria utópica a tutelajurisdicional de qualquer direito”.Ressalta
que constituem valoresconstitucionalmenteassegurados, tantoa garantia
da ampla defesa, quanto o direitoà tempestividade da tutelajurisdicional,
o que torna necessário obterum equilíbrioentreos valoresda segurança e
da celeridadepara que possa serrealizadaa Justiça,atravésde uma deci
são proferidaem prazos razoáveis,sem dilações indevidas. Daí a necessi
dade de adequar-se o procedimento à complexidade do caso submetido à
apreciação jurisdicional, ressaltando que o ideal é a existência de tutelas
que permitam uma racional distribuiçãodo tempo no processo não só sob
a ótica do credor, mas, também, do devedor pois"o inconformismo é mais
tênue quando a luta não se prolonga por muito tempo”1’6*,de sorte que a
implementaçãoda efetividadese apresentacomo requisitoimportantepara
obtenção da pacificação atravésda Justiça.
Relembrando novamente Cappelletti, Marinoni esclarece que quem
visualiza o contraditórioa partirda ótica do liberalismo,descreve o princí
pio como uma garantia de conteúdo formal.“Entretanto, como essa pers
pectiva está superada e enterrada pela nossa própria Constituição, é ne
cessário que o Direito se ajuste aos anseios de justiça social, é lógico e
bem mais evidenteque o princípiodo contraditórionão pode mais serfoca
lizadoa partirda idéiade igualdade formal....devendo serdesenhado com
base no princípio da igualdade substancial, o qual reflete os valores do
estado social".1'7*
Destaque-se que a questão de acesso à Justiça, através da devida
implementação de tais conceitos, adquire expressão considerável em se
tratando de Justiça Trabalhista, cuja gênese é acentuadamente politicosocial.Enquanto o modelo tradicional considerava o acesso à Justiça em
seu aspecto formal de propor ou contestaruma ação, considerando o indi
víduo como ser abstrato, totalmente desvinculado da história e do meio
social,as evoluçõeseconômicas e políticascomeçam a exigirque se deixe
de lado o viésessencialmente teórico e se passe a considerara realidade
talcomo se apresenta,clamando porsalvaguardas que visem preservar a
liberdade do cidadão não mais da opressão política, mas, fundamental
mente, da opressão econômica.1
6
7
(16) Cruze Tucd.JoséRogério.‘Garantias Constitucionais do Processo Civir, págs. 234,235 e 237.
(17) Marinoni,LuizGuilherme.‘Novas linhas...",pág. 157.
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Assim, cresce a importância da Justiça do Trabalho empenhada na
difíciltarefa de impedir que o cidadão com poucos recursos econômicos
sejaexcluídodas decisões políticase sociaisda comunidade em que vive.
Neste sentido, torna-sea Justiçada cidadania, que vaiimpedira exclusão
dos despossuídos, abrindo-lhes um canal institucional para a manutenção
de sua inserção no corpo social e políticoda nação, em cumprimento ao
preceitoconstitucional que destaca o valorsocialdo trabalho como princi
pio fundante da sociedade democrática brasileira. Daí a importância que
assume a questão da efetividade e da justiçadas decisões para a Justiça
do Trabalho.
Ora, é inegávelque um dos principaisentravespara o exercíciodesta
cidadania e efetivo acesso à justiça se encontra na dilação excessiva do
trâmite processual, desproporcional à complexidade da questão posta em
juízo, revelando que a justiçatrabalhista se tornou indevidamente lenta no
que se refere à prestaçãojurisdicionalnas ações de menor valoreconômi
co, o que configura um processo de dupla vitimização das classes mais
pobres.Ademais, embora verbalmente combatida, pouco se tem feitopara
diminuí-la,porque a morosidade acarretavantagens e consiste mesmo em
inaceitável "opção dos próprios detentores do poder", pois via de regra fi
guram como devedores nos processos trabalhistas.
Por tais razões, escudada na melhor doutrina processualística, não
posso deixarde procedera uma leituraotimistada nova leique disciplinou
o rito sumaríssimo, ao possibilitar um procedimento mais célere para as
causas de menor valor, sinalizando o caminho para a sempre desejada
utilidadedas decisões, notadamente porque viabilizamaior rapidezno trâ
mite processual, eliminando as dilações desnecessárias e,com isso,abre
os canais para se obter maior efetividade das sentenças, surgindo como
importante instrumento de cidadania para as classes mais desfavorecidas.
Ademais, ao entregar uma soma maior de poderes ao juiz, impede que
sejam usurpados pelo burocrata de plantão,judicializando o processo em
suajustamedida,ouseja,naproporçãodadimensãodaquestãopostaem litígio,
impedindo o abuso causado pela"lentidão"da tutelajurisdicional,que tem
transformado em faláciao arsenal construído em torno da igualdade das
partes,eisque a morosidadeviade regrafavorecea parteeconomicamente
mais forteem detrimento da mais frágil.
Ora, não se pode esquecer que o cidadão tem direitoa uma justiça
que lhe garanta uma resposta dentro de um prazo razoável. Para tanto, é
preciso acabar com o formalismo excessivo e dotar o juizde meios mais
efetivos para sua implementação sob uma perspectiva publicística, medi
ante a qual se concebe a ação não apenas como meio de compor interes
ses individuais em conflito mas, principalmente como ferramenta que vai
possibilitarà jurisdiçãoa realizaçãode seu fimprimordial,que consisteem
decidircom justiça,para que haja paz social.Ao consagrar o principio da
inafastabilidade do controle jurisdicional, o estado democrático de direito
se obrigaa prestartutelaadequada aos mais diversosconflitosde interes
ses, exigindouma vinculação maior da ação com o direitomaterial.
124

Nesta perspectiva, a instituiçãodo ritosumaríssimo representaa es
tipulaçãode uma tutelaadequada à realidadedo direitomaterial,garantin
do determinado procedimento, espécie de cognição e natureza do provi
mento na justa medida das peculiaridadesda pretensãode direitosubstan
cial,impedindoque a indesejáveldisfunçãodo procedimentoe a morosida
de desnecessária nas causas de pequeno valorcomprometam a igualdade
processual e a atuação concreta e efetiva das garantias constitucionais
quanto à observância do devido processo legal.
Como pondera Nicolo Trocker,a diferenciaçãodos ritosse configura
exigência indispensável a todo ordenamento que se inspirano princípioda
igualdade e se empenha em oferecera todos um processo rápido,eficiente
e realmente acessível.Ora, de nada adiantaa solene e pomposa garantia
constitucional do direitode ação, se o cidadão não tiveracesso a um pro
cesso justo,adequado à dimensão do direitomaterial pleiteado,o que sig
nificanão terque cumprir exigências e formalidades totalmente dispensá
veis e desnecessárias, que procrastinam indevidamente o andamento do
feito"«.
Reportando-se a Cappelletti, Marinoni pondera que “se o direitode
ação, como direitopolítico,corresponde à visualização do fenômeno à luz
da democracia participativa ...a relação direito de ação-realidade social
quer significar um enfoque na ótica da democracia social, tendência que
vem marcando os sistemasjurídicosmais modernos de nosso século, do
tados de Constituições que integram as liberdades individuaistradicionais
com as garantiase direitossociais,destinados a tornaras primeiras aces
síveisa todos e,porconseguinte,assegurando uma reale não meramente
formal igualdade perante a lei1'«, idéia também desenvolvida por Cruz e
Tucci, ao destacar como a excessiva duração do processo marcado por
dilaçõesindevidas,vulnera a garanliado devido processo legal,causando
lesão à cidadania.
IV — DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
Por primeiro, é importante ressaltarque o ritosumaríssimo não re
presenta uma panacéia para a cura de todos os males processuais traba
lhistas.Todavia, não se pode deixarde salientarque significaconsiderável
avanço no que se refereà tramitaçãodas lidesde pequeno valor,e esforço
louvável no sentido de superar nossa deficiente“sistemática operacional”
procedimental, como bem enfatiza Sálviode FigueiredoTeixeira<20>.
Publicada em 13 de janeirode 2000, paraentrarem vigorno prazode
60 dias, a Lei n.9.957 estabelece o sumaríssimo na Justiça do Trabalho
como um novo rito,adequado para pequenas causas (de valoraté 40 sa-1
8
9
2
0
(18) Trocker,Nicolo."Processo Clvlls eCostltuzione", pág. 701.
(19) Marinoni,Guilherme."Novas linhasdo processo", pág. 128.
(20) Teixeira,Sálviode Figueiredo,"O aprimoramento do processo civilcomo garantia de cidada
nia", inAs garantias do cidadão na Justiça, pág. 85.
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lários mínimos) e tem como escopo evitarindesejáveis dilações, estimu
lando a resolução mais rápidae eficazdos conflitostrabalhistasde menor
expressão monetária. Como toda novidade, vai passar por um período de
turbulência como o que estamos vivendo, em que as dúvidas surgem em
grande número, exigindouma boa dose de lucidezparaque não se caiana
tentação de enquadrar o novo instrumento em velhos parâmetros, o que
viriaanular sua eficácia, com a consequente perda de preciosa oportuni
dade para se implementar um procedimento mais célere e adequado às
demandas sociais de nosso tempo.
Visandocontribuirparao debate,sem qualquerpretensão de esgotar
a discussão, passareia abordaralgumas questões pontuais, que vêm sus
citando um número maior de controvérsias:
1. Da abrangência. Houve revogação da Lei n. 5.584/70?
Em nosso ordenamento jurídico a lei só revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando for com esta incompatível ou quando
regularinteiramentea matériatratadaporaquela,hipótesesque inocorreram
em relação ao disposto na Lei n. 5.584/70. Ademais, quando a lei nova
estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não
revoga nem modifica a leianterior,conforme preceitua o artigo2® e pará
grafos da Lei de Introdução ao Código Civil, de sorte que embora tenha
ocorrido derrogação parcialem relação à indeterminação do pedido, a Lei
n. 5.584/70 continua em vigor, notadamente quanto à possibilidade de
impugnação pela parte contrária,pedido de revisão e irrecorribilidade das
ações de alçada,cujovalornão exceda a doissaláriosmínimos, excetuan
do-se apenas matéria constitucional.
2. Da vigência
Por se tratarde leiprocessual, que tem natureza de ordem pública,
sua aplicaçãoé imediataa todos os atos processuais praticadosa partirde
13.3,2000, quando teve início a vigência (tempus regitaclum),conforme
princípiode direito intertemporal, agasalhado expressamente em lei (arti
gos 912 da CLT e 1.211 do CPC).
3. Da obrigatoriedade
Diversamente da leique regulamentou os Juizados Especiais, a lei
trabalhistanão previu a faculdade mas, sim, a obrigatoriedade de adoção
do ritosumaríssimo para os dissídiosindividuaiscujovalornão exceda 40
vezes o salário mínimo na data do ajuizamento. Em caso de discordância,
a impugnação será decididano atopelojuizque,se foro caso, determinará
alteração inclusive do rito.
Por cautela, que considero louvável, tendo em vista o que efetiva
mente ocorre no dia-a-dia da vida forense, estão excluídas as demandas
em que a Administração Públicadireta,autárquicae fundacionalatua como
parte (artigo 852-A). Registre-se que tal disposição também consta dos
Juizados Especiais (artigo 3® da Lei n.9.099/95) e está em consonância
com as demais regrasprocessuaisque assinalam prazo mais dilatadopara
contestação e recurso.
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4. Da citação
Impossível adoção do ritosumarfssimo em caso de necessidade de
procederà citaçãodo reclamado poredital.Trata-sede medida salutar,pro
piciando uma dilaçãotemporal maiornos casos em que o chamamento do
réu não ocorre diretamente.Dispositivode idênticoteortambém consta da
Lei dos Juizados Especiais (artigo 18, Lei n. 9.099/95), afigurando-se in
sustentável a pecha de inconstitucionalidade por obstrução do direito de
ação, eis que a parle pode exercê-lo normalmente, ajuizando o feitopelo
ritoordinário.
5. Do pedido. Do valor correspondente
Diferentemente da Lei n.9.099/95, que regulamenta os juizadoses
peciais na Justiça Comum, a leitrabalhista não permite a adoção do rito
sumaríssimo, quando se tratarde pedido genérico.
Ao estabelecer que o pedido deve ser certo ou determinado, a lei
repetiu parcialmente texto constante do artigo 286 do CPC. Todavia, ao
acrescentar a expressão "e indicará o valorcorrespondente”,deu-lhe uma
conotação peculiar, exigindo que o autor quantifique o valor da lesão
alegada.
Tal determinação tem efeito salutar pois possibilita resultados mais
efetivosquanto à conciliação.Ao receber a notificaçãoinicial,o reclamado
toma conhecimento dos valoresmonetários da pretensão e,com base nis
so,pode estudarmelhoruma propostarealde acordo.Poroutrolado,como
já fez os cálculos de seu pedido, o autor dispõe de bases mais seguras
para negociaressa proposta em mesa de audiência,de modo que se cons
tituinum incentivoconcreto, para que as partescheguem com mais facili
dade ao caminho da composição leal e segura, o que também levará à
diminuição no número de ações rescisórias.
Por isso, discordode muitos doutrinadores e considero sábia e pon
derada a dicção legal,notadamentetambém porque não se reportaao ter
mo “líquido'.O direito,como ciência,possui terminologiaadequada a cada
um dos seus institutos.Utilizá-laincorretamentelevaa confusõesinequívo
case desnecessárias.Ora, o escopo dessa lei,como anteriormenteressal
tado,consisteem exigirque o autorquantifiqueseu pedido,esclarecendoà
parte contrária e ao Estado-juiz qual o valor monetário correspondente à
lesão que alega tersofrido (ou estar sofrendo), o que é bem diferente de
liquidação, que consiste em apuração de valores finais e exatos, em fase
processual própria e especifica, vestibularda execução.
Destarte, interpretação sistemática e teleológica, aconselhada pela
melhor doutrina, leva à conclusãode que na inicialo autorpode computar
parcelas vincendas de conformidade com o critério estipulado no artigo
260 do CPC. bem como prestaçõesperiódicasnostermos do artigo290 do
CPC, mas não lhecabe considerarjuros(estes devidos só a partirdo ajuizamento — artigo 883, CLT), nem correção monetária; descontos a título
de IR e INSS, matérias que têm sidoobjetode acirradasdivergênciasjuris127

prudenciais e doutrinárias e, por isso. seriam explicitadas na fase de
iiquidaçãOjquese destinaa tornar exatoo quantum debeatur, na felizdefi
niçãode Álvaro VilaçaAzevedo.A corroborartallinhade raciocínio,ressal
te-se que também foi esse o argumento usado como supedâneo para o
vetoao artigo852-1,parágrafo2°,no sentidode não serexigívela prolação
de sentença líquida,demonstrandoclaramenleque o escopo da leifoiman
tera fase de liquidação para os devidos acertamentos na fixação do valor
do débito.
Utilizando os mesmos argumentos, entendo que nos casos de rito
ordinário, o julgamento de improcedência de um dos pedidos e a conseqüente diminuição do valor da condenação não pode servirde base para
alegação de inadequação procedimental, porque o critériodefinidoradota
do pela lei ó o do valor correspondente na data do ajuizamento e não o
valorda condenação, Institutosjurídicosbem diferentes.
6. Da apuração de crédito excedente
Questão interessante, que certamente demandará acirrados deba
tes,ocorrerá quando em liquidaçãoforapurado montante bem superiorao
valor correspondente, referido na inicial na data do ajuizamento. Alguns
sugerem a aplicaçãoda Lein.9.099/95,que disciplinaos Juizados Especiais
na JustiçaComum e estabelece que nesse caso ocorrerá renúncia quanto
ao excedente, exceto na hipótesede conciliação (artigo39,parágrafo 38).
Todavia,divirjodesse entendimento e considero incabívelsua aplica
ção ao nosso ritosumaríssimo, não só porque existeincompatibilidadecom
os princípiospeculiaresque regem o DireitoTrabalhista, mas também por
que o precitado artigo estabelece expressamente que tal consequência
advém da “opção pelo procedimento”,possibilidadeque nossa leiespecial
não prevê,eisque instituiutalritocomo obrigatório.
Entretanto, não se pode deixar de reconhecer que a relevância da
questão está a exigiruma reflexão mais demorada e abrangente, em que
poderiam ser considerados alguns pontos, taiscomo:
a) quando há mera incorreção aritmética.Por exemplo: a parte pede
o pagamento de 100 horas extras e indicacomo valorcorrespondente RS
1.000,00.Fundamentado na provados autos,o Juízodefereo pedido e,em
fasede liquidação,apuraqueo quantum debeaturimportaem RS 1.500,00.
Nesse caso,consideroválidaa execuçãopelovalorapurado (RS 1.500,00),
poisocorreu apenas um acertamento do pedido honestamente formulado,
com lealdade e boa-fé;
b)quando a parte dolosamente diminuio valordo pedido para forçar
a adoção do ritosumaríssimo. Por exemplo: na inicialatribuivalores que,
somados, resultam em RS 5.000,00, o que leva ao trâmite pelo ritosuma
ríssimo. Entretanto, por ocasião da liquidação, apura-se que na data do
ajuizamento a partejátinha condições de aferirque o valorcorresponden
teerabem maior, o que teriadeslocado o feitopara o ritoordináriodesde o
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início.É uma situaçãobem diferenteda anteriore poderia ensejar a inter
posiçãode ação rescisóriacom fundamento no artigo485, IIIdo CPC, além
das conseqüências decorrentes da litigância de má-fé;
c)
quando a parte dolosamentedivideo pedido em váriasações, obje
tivando forçaraadoçãodo ritosumaríssimo.Pensoque cabe aoJuízodeter
minaraconexão ou continência,conformeo caso,e a adoção do ritocorreto,
sem prejuízo das sanções cabíveispor violação da lealdade processual.
7. Do arquivamento
Enquanto no ritoordinário se admite a aplicação do artigo 284 do
CPC, com a concessão de prazopara aditara inicial(EnunciadoTST 263),
penso que talnão pode ocorrernas causas submetidas ao ritosumaríssi
mo. Com efeito,em cumprimento ao manifestoescopo de celeridadee efe
tividade,a leiexpressamente estabeleceu (artigo852-B, parágrafo 1«)com
imperatividade que a faltade atendimento dos requisitos legais importará
no arquivamento, de sorte que legem habemus, não se podendo lançar
mão da supletividade da leiprocessual civilpor inexistirlacuna. Ressaltese que também há cominação expressa de condenação em custas, que se
calculam sobre o valor da causa, o que levará a novo equacionamento,
impedindo o viés de excessiva liberalidade na concessão da assistência
judiciária gratuita.
Em relação à perempção, penso que a penalidade prevista no artigo
732 da CLT só se aplica aos casos a que se refere(ausência na atermação
ou ausência em audiência),de sorteque, discordando de alguns doutrinadores,considero impossívelsua aplicaçãoquando o arquivamento ocorreu
nos termos do artigo 852-B, parágrafo 1®.
8. Da audiência
Embora a redação do artigo 852-B III,não contenha a necessária
clareza, a interpretação sistemática e teleológica leva o intérprete ã con
clusão de que, quando mencionou “apreciação''a lei,quisdizerjulgamento,
tantoque aduziu expressamente à necessidade de inserçãoem pauta e,a
seguir, estabeleceu a concentração dos atos de instrução e julgamento
numa audiência única.
Com efeito,parece inequívocoo escopo legalde centralizartodos os
atos numa única audiência, marcada fortementepela oralidade,com a de
cisãode planodos incidentese exceções. Neste sentido,incabíveisa inter
venção de terceirose a reconvenção (admissíveis,entretanto,a arguição e
prova de fatos contrapostos).Também se revela clara a rejeição de qual
quer expediente temporal dilatório;assim a manifestação sobre documen
tosapresentadosdeve serimediata(art.852-H,parágrafo 1®)e astestemu
nhas, no máximo duas paracada parte,devem comparecer independentemente de intimação (parágrafo29).
O aumento do poderde deliberaçãodojuizinstrutoró inquestionável.
Neste sentido, fica a seu critério interromper a audiência, concedendo à
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parteprazo para manifestar-sesobre documentos (artigo852-H, parágrafo
1®),só deferirá a intimação de testemunha se a partecomprovar que esta
fora anteriormente convidada para tanto (parágrafo 39),bem como lhe in
cumbe fixaro objetoda períciae o prazo de sua realização (parágrafo4®).
Importante destacar que esse aumento de poderes tem o escopo de
evitardilaçõesprocrastinatóriase restauraro valorda seriedadee da lealda
de, que devem permear toda relaçãoprocessual.Assim, o cumprimento da
leitalcomo se apresenta deve serincentivado,poisconstituiarma poderosa
para evitaraqueles expedientes que certaspartesvêm usando com indese
jávelfreqüência, causando descréditona eficáciada prestaçãojurisdicional.
Por isso, entendo que o convite à testemunha deve ser efetivamente
provado, não se configurando suficiente, para tanto, simples "justificação
verbal",como sustentam algunsdoutrinadores,critérioque deve serobser
vado juntamente com a aferição de relevância para deferirexpedição de
precatória para oitiva de testemunhas, eis que a prática forense vem de
monstrando, à saciedade, que se tratade expediente largamente utilizado
com intuito procrastinatório. Dai a necessidade do juizefetivamente exer
cer todos os poderes que lheforam conferidos por lei.
Em cumprimento ao devido processo legal,entendo que as pergun
tas indeferidas e arguições de contradita deverão constardevidamente da
ata.
9. Da interrupção da audiência
Interrompida a audiência, a lei prevê que o seu “prosseguimento e
solução" ocorram no prazo máximo de 30 dias,exceto quando ocorrermo
tivo relevante, justificadonos autos pelo juiz.Considero plenamente cabí
veisos casos de suspensão estabelecidosno artigo265 do CPC, mas não
posso deixarde ressaltarque o critériojudicialtem valordeterminante nes
taaferição, de conformidade com o escopo legal,que enfatiza a importân
ciada atuação do juiz-instrutor.
10. Da sentença
Dispensado sempre o relatório, a sentença conterá um resumo dos
fatos relevantes ocorridos em audiência, mencionando os elementos de
convicção dojuízo,que adotará,em cada caso,a solução que reputarmais
justae equânime.
Importante ressaltarque equanimidade é diferente de equidade. En
quanto para o DireitoTrabalhista a equidade só pode serutilizada“na falta
de disposições legaisou contratuais"(artigo8®,CLT),a equanimidade per
mite ao juizabrandar o rigorda leiexistente, valendo-se da interpretação
teleológicacom mais liberdade,como forma de buscara solução mais jus
tapara o caso concreto,abrindo-lhea possibilidadede uma “relativadiscricionariedade*. desde que não chegue ao extremo de desconsiderara leiou
afrontá-la, tendo em mira sua aplicação não como finalidade, mas, sim,
como ponto de partida para a solução da causa, que deve considerar os
130

fins sociais e as exigências do bem comum. Como lucidamente pondera
JorgeAlbertoQuadros de Carvalho Silva:“a decisãoequânime, porsua vez,
é a soluçãojusta,ponderada e prudente,que se alicerçanuma norma legal,
a qual não pode sercontrariada''121’,de sorte que inexistequalquer afronta
ao principioda legalidade,o que me levaa discordarde alguns doutrinadores que insistem em vislumbrarinconstitucionaiidadeinexistente.
Neste sentidotambém discorreAda PellegriniGrinover,ao aduzirque
"Apesarde uma certafluidezna fórmula legislativa(ojuizadotará em cada
caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins
sociaisda leie as exigênciasdo bem comum) não se tratade um juízode
eqüidade, dianteda regraconstitucionalque resguarda o princípioda lega
lidade.”"Juízode direito,portanto,com um apeloaojulgadorparauma maior
sensibilidadecom a dimensão socialda leie com a necessidade de nesta
buscar o sentido que melhorse afeiçoe aos valoressoclais"fZ21.
A intensaconcentração dos atos processuaisem audiênciae o gran
de poder de deliberação do juizinstrutorlevaa sua inequívoca Identidade
física para prolação da sentença, bem como o consequente julgamento
dosembargos declaratórios,porventurainterpostos.Maisuma veza parêmia
“mais poder = maior responsabilidade"não pode serdesfeita.
11. Dos embargos declaratórios
A leinão prevê o ajuizamento de embargos declaratóriosem caso de
obscuridade, mas, tão-somente,de omissão,contradiçãoe manifesto equí
voco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, admitindo efeito
modificativo.
12. Do recurso
Conforme anteriormente já ressaltado, por considerar inexistente a
revogação, continua em vigora Lein.5.584/70 no que se refereà irrecorribilidade das causas com valor de alçada (até 2 salários mínimos).
Tendo em vistaa exclusãodas causas em que é parte a administração
pública,inexisterecursoexofficlonascausasque seguem o ritosumaríssimo.
Em consonânciacom o escopo de celeridadeque alicerçaa nova lei,
o recursoordinárioterátramitaçãomais rápida,com apreciaçãopelo relator
em 10 dias, sem revisor e parecer oral do Ministério Público. O acórdão
consistirá unicamente na certidão de julgamento, contendo as razões de
decidir do voto prevalente. Em caso de confirmação da sentença de ’
ori
gem, pelosseus própriosfundamentos, assim constará da certidão,sendo2
1
(21) CarvalhoSilva.JorgeAlbertoQuadros.“Leidos Juizados EspeciaisCíveisAnotada",págs. 28 e 29.
(22) Grinover,Ada Pellegrini."Novas tendências do direito processual", pégs. 183/18.
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totalmentedesnecessário repetiro que jáconsta dos autos. Mais uma vez,
divirjode algunsdoutrinadores, e penso inocorrerqualquerafronta ao arti
go 93, IX da Constituição Federal, tendo em vistaa inequívoca existência
de fundamentação jáexplicitada na sentença de origem, que, aliás,já ser
viude base para a formulação de razões recursaisordinárias,de sorteque
não há que se falarem óbice ao ajuizamento da revisla,por talmotivo.
V — CONCLUSÕES
1) A responsabilidade do Judiciário pela evolução do Direito repre
senta uma ampliação de perspectivas. A organização da Justiça e a
tramitação processual não podem ser reduzidas à sua dimensão técnica,
como outrora entendia a processualística, nem ficarpresa à visão do pas
sado.Hoje,a realidadeé outra.O surgimento da questão sociallevaa uma
nova dimensão da questão das liberdadespúblicase garantiasconstitucio
nais, notadamente quando se conscientizade que é preciso salvaguardar
a liberdadepolíticae socialdo cidadãoda opressão econômica, o que leva
à atualconcepção publicísticado processocomo meio de efetivaçãodessa
tutela, notadamente na área trabalhista.
2) Em virtude disso surge a necessidade de aprimoras os mecanis
mos processuais que permitam uma maior concreção dessa tutela, num
lapso temporal menor. Tal postura decorre da percepção da necessidade
da plena e totaladerência do sistema processual à realidade socioeconômica a que se destina, cumprindo sua primordial função que é servir de
Instrumento à efetivarealizaçãodos direitosmateriais, possibilitandoa jus
tiçadas decisões.
3)A instituiçãodo ritosumaríssimo para demandas de pequeno valor
(até40 salários mínimos) visa impedir a dilação temporal desnecessária e
a práticade atos processuais repetitivos,que levam à injustificadamorosi
dade. desacreditando o Poder Judiciárioe transformando o detentordo di
reito num cidadão insatisfeito e revoltado com a ineficácia da atuação
decisória desse poder institucional, constitucionalmente incumbido de ad
ministrarjustiça.Tal estado de coisas pode levar a uma perigosa anomia,
abrindo espaço para o poder paralelo de "justiceiros",com a consequente
possibilidade do retrocessoà justiçapelas próprias mãos e o acirramento
da conflitualidade,com graves consequências para a vida democrática.
4) Destarte, o novo institutonão se apresenta apenas como um re
médio processual para agilizara composição de conflitosindividuais,mas
possibilitaum alcance maior de verdadeirocompromisso com a seriedade
e a efetividade e, por isso, instrumento poderoso para obter pacificação
com Justiça e seus conseqüentes benefícios à vida institucionaldo país.
É um novo caminho que se abre para a construção de uma nova Jus
tiçadoTrabalho,a Justiçada Cidadania,que garantejuridicamentea inser
ção políticaesocialdodesfavorecidoeconômico,paraque possaatuarcomo
cidadão.
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A S P E C T O S JURÍDICOS D A
C O N V E N Ç Ã O COLETIVA D E T R A B A L H O

AM AU RI MASCARO NASCIMENTO<‘>

NEGOCIAÇÃO COLETIVA E PLURINORMATIVISMO
Se há uma instituição do direito do trabalho, característica do
plurinormativlsmo do Direito, é a negociação coletiva.O Direito é uma es
trutura normativa, com um conteúdo material vistocomo um modelo, uma
expressão de dever-ser.MiguelReale">ensina que essas estruturasimpli
cam a existência de alguém dotado de um poder: de decidir sobre o seu
conteúdo, de optarentre váriasvias normativas possíveis, de elegeraque
la que é obrigatória. Por tal razão, sendo o poder de escolher elemento
essencialao seu processo,essas estruturasdiversificam-se,em modalida
des que correspondem a esse poder de decidir.Essas estruturasadquirem
juridicidade quando preenchem os pressupostos condicionantes da sua
validade e vigência. Nesse caso, tornam-se obrigatórias.São normas jurí
dicas. Nascem de um procedimento, descrito no ordenamento jurídico, e
são aplicáveis pela jurisdição.Assim, são fontesdos modelos jurídicos.
São quatro, prossegue Reale, as suas modalidades: a legal, que re
sulta do poder estatal de editar leis;a consuetudinária, proveniente das
diversasformasde comportamento do gruposocial;a jurisdicional, expres
sando-se pelas decisões do Poder Judiciário;e a negociai, decorrente do
poder da vontade humana para pactuar.
O ordenamento jurídico é o macromodelo. Alberga essas diversas
espécies de fontes formais ou microestruturas jurídicas, das quais o livre
jogo das iniciativasdos particularesé uma espécie.O contrato tem força
de leientre as partes.A autonomia da vontade é fontegeradora de regras
de direito.A fontenegociai, mostra o conceituadojusfilósofo,é um dos ca
nais mais relevantesda revelaçãodo Direito.Cresce de importância, tanto*
S
o
(*) Membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Presidente Honorário da Academia Na
cional de Direitodo Trabalho, Professor titularaposentado de Direitodo Trabalho da Faculdade de
Direito da USP, Professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da P U C e das F M U de
SSo Paulo, membro fundador do Instituto ítalo-brasileirode Direitodo Trabalho.
(1} "Fontes e modelos do Direito", São Paulo, Saraiva. 1994.
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no campo internacional como interno,como meio de solução dos conflitos
individuais e coletivos. Significa a exteriorização da liberdade como valor
supremo do indivíduo,tanto como cidadão quanto como produtor.
O direitodo trabalho não foge dessas premissas.As suas estruturas
normativas provêm de diversoscentrosde positivação,organizados ou não;
da Organização Internacional do Trabalho — OIT, que aprova convenções
Internacionais e recomendações que se inserem no direitointerno de cada
pais, segundo as prescrições no mesmo estabelecidas;do Estado, que le
gislae firmatratadosinternacionaiscom outrosEstados;da União Européia,
para o seu âmbito, que tem uma regulamentação trabalhistaaplicávela to
dos ospaísesque a integram;dasempresasque têm regulamentosinternos;
dosTribunaisque têm fartajurisprudência;da sociedadeou partesdela,que
adotam práticascostumeiras e usuais;e dos grupos de trabalhadorese em
presas que, diretamenteou por meio de representações, ajustam normas e
condições de trabalho, em negociações coletivas.
A ordem jurídicareconhecee dá validadea esses instrumentos.Inte
gra-os no seu macromodelo jurídico, desde que preenchidos os pressu
postos de elaboração e validade estabelecidos pela iegisfação. Negocia
ção coletivaé um dos procedimentosque fazem partedesse amplo quadro.
E uma fontede produção de regulamentação jurídica.O modelo de direito
do trabalhode um paíspode sermedido sob o ângulo da negociação cole
tiva.O espaço que a negociação coletiva ocupa, no direito interno, é um
critério que permite classificar o sistema de relações de trabalho de um
país.Dal,os modelos abstencionistasou desregulamentadose os modelos
regulamentados. A negociação coletivaé expressão do princípioda auto
nomia coletivados particularese da liberdadesindical.Uma das principais
funções do sindicato é, exatamente, a negociação coletiva.
O empregado é um subordinado jurídico. A hipossuficiência — ex
pressãode CesarinoJúnior— caracterizao segmento socialintegradopelos
quevivemdo trabalhoedependem do salário.Georges Leíranc,em Histoire
du travai!etdes travailleurs(1975),e Bugarola,em Sociologiay teologia de
la técnica (1957), descrevem a história do proletariado. O equilíbrio nas
relações de trabalho não foiencontrado, diretamente, pelos interessados.
O princípioda autonomia individual,que George Brydefendeu, em Les lois
du travaiIetde laprôvoyancesociale(1921)— afirmou que “a liberdadede
trabalhodeve ser a base de nossa legislação industrial,porque é a conse
quência lógica e necessária de liberdade individual"— ,não logrou com
pensar a desigualdade econômica do trabalhadorcom a superioridade do
empregador.
O dirigismocontratual substituiua autonomia individualnas relações
de trabalho.As leisrestringiram a liberdadede contratar,na defesa do tra
balhador.O direitode associação possibilitoua criaçãodos sindicatos. E a
negociaçãocoletivapermitiua reivindicaçãode melhorescondiçõesde tra
balho. A contratação coletiva supriu a insuficiência do contrato individual
de trabalho.O trabalhador, sozinho, nem sempre tem condiçõesde negoci
arcom o empregador.Surgiu a negociaçãocoletiva,solidificando-secom a
afirmação dos sindicatos e como um meio de solução dos conflitoscoleti
vos de trabalho.
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A contrataçãocoletivaé respaldadano planoconstitucional.Há Cons
tituições omissivas ou prescritivas;dentre as omissivas, exemplifique-se
com as Constituições da URSS (1977), Cuba (1976), Paraguai (1967) e
República Popularda China(1982);prescritivassão,entreoutras,as Consti
tuições da Espanha (1978), que dispõe (art.37, 1):"A leigarantirá o direito
de negociaçãocoletivatrabalhistaentreos representantesdos trabalhado
res e empresários, assim como a força vinculante dos convênios"; de Por
tugal (1976), que declara (art.57, 3):“Compete às associações sindicais
exercero direitode contrataçãocoletiva,o qual é garantido nos termos da
lei";e do Brasil (1988), que dispõe (art.7®, XXVI); “reconhecimento das
convenções e acordos coletivosde trabalho".
CONTRATAÇÃO COLETIVA E LEGISLAÇÃO
Convenção e legislaçãoaproximam-se num ponto,o da finalidadede
estabelecer regras destinadas a compor a ordenação jurídica. Examinar,
comparativamente, o processo negociaie o estatal,importa em formar um
juízo de valor sobre a atuação do Estado nas questões trabalhistas. Não
prescindiria da análise do papel do Estado perante a ordem econômica e
social. No estado corporativo deu-se às convenções coletivas fisionomia
análoga à da lei,desta diferindo pelo modo de sua elaboração, mas, não,
quanto à sua concepção e aos seus efeitos gerais,como leida categoria,
parte de um ordenamento jurídico público, no qual o interesse coletivo foi
considerado um interesse público;a categoria, um ente ontológico criado
pelo Estado;e o sindicato,um órgão exercente de funçõesdelegadas pelo
Poder Público, unitariamente representantedos sócios e não sócios.
Mas, sindicatoe negociaçãocoletivacompõem um binômio, de modo
que as modificações no modo de conceber o sindicato refletem-se direta
mente sobre a forma de compreender a negociação coletiva. No Estado
pós-corporativo, separaram-se a leie a convenção coletiva,estadesenvol
veu-se num quadro privatístíco,o principioda liberdadesindicaldesatrelou
os sindicatosdo Estado,construiu-seo princípioda autonomiacoletivados
particularescomo expressãoda vontadecoletivae não do interessepúblico,
os sindicatos passaram a representar os sócios e a convenção coletiva
distanciou-se, da lei aproximando-se do contrato, tudo como construção
jurídica para fundamentar o ordenamento sindicai fora das estruturas nor
mativas do Estado.
A negociação coletiva é, como procedimento, mais simplificada do
que o da lei.Menores são os seus trâmites,comparados com os da legisla
ção, e as suas formalidades, reduzidas, em alguns países, simplesmente,
àquelas que os própriosinterlocutoressociaisestabelecem. Além de mais
simples, é mais rápida.A elaboraçãoda leipode demorar, passa pordeba
tesentrepartidospolíticos,comissões e mais de uma casa do Legislativo,
uma série de obstáculos nem sempre facilmente transponíveis.Tem maior
possibilidadede atenderas peculiaridadesde cada setoreconômico e pro
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fissional, ou cada empresa para a qual é instituída. A legislação é geral,
uniforme, para toda a sociedade.A negociação é específica para segmen
tosmenores. Permitea auto-regulamentação de detalhes a que a lei,norma
de ordem geral para toda a sociedade, não pode nem deve reger.
A legislação é o veículo da concretização do principio protetor. Os
direitosfundamenlais do trabalhador devem serassegurados pela lei.Os di
reitoshumanos sociais têm, como fundamento, a necessidade de estabe
lecer garantias mínimas e inderrogáveis, que a negociação coletiva nem
sempre pode assegurar. Existem direitostrabalhistas que não podem ser
entregues à liberdade convencional. Não se situam no âmbito próprio da
autonomia coletiva dos particulares.Interessam a toda a sociedade, como
direitosde ordem pública:o direitoà proteçãoda integridadefísica,da saúde,
do descanso, a liberdadede trabalho,de consciência, de convicção políti
ca, garantidos pela legislação.
Pelo conteúdo, convenção e legislação nem sempre podem serdife
renciadas porque pode sero mesmo. Salários:lanlopodem serdisciplina
dospelalegislaçãocomo pelasconvençõescoletivas;o mesmo ocorrequan
to à jornada, descansos, aviso prévio, indenizações de dispensa, estabili
dade e assim por diante. A matéria é a mesma. Da dualidade de fontes
jurídicascom o conteúdo idêntico resultaum problema: o da hierarquia no
Direito do Trabalho. A concepção tradicional o resolve pelo princípio da
prevalência da norma favorável ao trabalhador. Desse modo, o conteúdo
não permite uma satisfatóriadiferenciação.A legislação pode, no entanto,
estabelecera reservade tratamentode uma determinada matéria,proibin
do a negociação em tornodela,como ocorre,às vezes,com salários,espe
cialmente em períodos de indexação ou de rígidapolíticasalarialde com
bate à inflação.
Se o conteúdonão permiteuma exatadelimitaçãodas duas figuras,a
extensão oferece melhorbase.A legislaçãoé genérica,aplicável,de modo
geral,a todoso membros da sociedadeque seenquadram na sua tipicidade.
A convenção é limitadaa um determinado espaço geográfico, a base terri
torial do sindicato, e a um número restrito de pessoas, as representadas
pelo mesmo. A leié geral;a convenção é específica.
Outro ângulo de distinçãoé o processo de elaboração.Na legislação,
compete ao Estado e a seus órgãos;na convenção, aos interlocutores so
ciais interessados que, diretamente, desenvolvem um procedimento des
tinadoà sua aprovação.Assim, o processode elaboração da leié público e
o da convenção é privado.Aquele é estatal.Este é particular.A legislação
é um atode vontadedo Estado,enquantoa convenção é um atode vontade
dos particulares.
Resumindo, as convenções coletivas distinguem-se da leipelo pro
cesso de formação, pois as leis,no sentido estrito,emanam de um órgão
estatale as convençõescoletivasresultamde negociações produzidas pelo
gruposocial interessado;pelaesferade aplicação(nalei,abrangendo toda
a sociedade política,e na convenção, limitando-se ao âmbito económicoprofissional);peloconteúdo (nalei,mais gerale diversificado,e na conven
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ção, mais particular e restrito, embora o conteúdo da lei e da convenção
possa ser, como é, comum); pela supremacia das leis de ordem pública,
porque, nesse caso, a convenção não poderá derrogar a lei, apesar de
poder, normalmente, mencionar disposições mais favoráveis ao trabalha
dordo que as previstasna lei;e pela fontede poder,poisa leié imposta e
a convenção coletiva é consentida.
As relações entre a convenção e a legislação, por Ignacio Garcia
Perrote Escartin, em L autononia colectiva(Madri, Ministério de Trabajoy
Seguridad Social, 1987), são descritas nos seguintes termos: o primeiro
tipode relaçãoé de exclusividade, na medida em que, pela reserva, a le
gislação define um campo que lhe é próprio;o segundo, de concorrência,
atuando tanto a leicomo a convenção em campo comum, às vezes com a
supremaciada lei,outras,com a predominânciada convenção; e o terceiro,
de complementaridade, quando a leifazremissãoàconvenção,transferindolhe a incumbência de regulardeterminada matéria.
Escartinprefere falarem relação de suplementaridade, observando
que desde as origens do Direitodo Trabalho essa é a mais típicaforma de
relação entre a lei e a convenção coletiva, significando a fixação de um
mínimo, pela leiestatal melhorado, em favor do trabalhador, pela conven
ção coletiva, que acrescenta um plus a primeira:“Dessa forma, o modelo
tradicionale ainda hoje prevalecentena relação entre a norma estatal e a
convenção coletivaestrutura-sesobre as seguintesbases: a norma estatal
estabelece um tratamento normativo mínimo, que a convenção deve ne
cessariamenterespeitare,se foro caso,melhorarno sentidofavorávelpara
os trabalhadores. Por outro lado, proíbe-se à autonomia negociai coletiva
derrogar o tratamento estatalem sentidodesfavorável para os trabalhado
res,assim como administraras previsõesnormativas estataisem talsenti
do pejorativo.Ou para dizê-lode outraforma:se a norma ou preceitoesta
talse conforma com o mínimo, isso significa que é inderrogável in peius
pela convenção e que, pelo contrário,é derrogável inmelius por esta".As
sim,naconcepção do autor,as normas estataissãoum mínimo inderrogável
em sentidorelativonão só para a autonomia individual,mas, também, para
a autonomia negociaicoletiva,questão que exige uma análise mais ampla
diante da verificação de que há convenções coletivas que são desfavorá
veisao trabalhador, como as que, entrenós, existem, prevendo a redução
da jornada de trabalho e do correspondente salário diante da conjuntura
econômica da empresa.
Faz, o autorespanhol, uma diferençaentrerelaçãode complementa
ridade e relaçãode supletividade, ao explicarque a primeira pressupõe a
existência,concomitante, conjunta,simultânea,de um preceito estatale de
um preceitoconvencional,e a segunda, ao contrário,pressupõe preceitos
independentes,que não se necessitamreciprocamente.Na relaçãode com
plementaridade, “o preceito da norma básica e o preceito da norma com
plementar, ao requerera sua aplicaçãosimultânea, aparecem engrenados
entre sicomo as distintaspeças do mesmo mecanismo normativo. Final
mente,o meio ou instrumentoque estabelece essa relaçãode complemen
taridade é a remissão ou o reenvio da norma básica (a norma estatal) à
norma complementar (a convenção coletiva)*.
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Fica, assim, dimensionada a posiçãoda lei.que é de supremacia, no
sentidode que, em seu campo de reserva,a convenção não poderá pene
trarpara tratardo mesmo tema, para tratá-lode modo lavorável ao traba
lhador, ou ainda para discipliná-lode modo menos favorável ao trabalha
dor, tudo dependendo da lei.A convenção não pode fazera mesma reser
va, uma vez que a autonomia privada não pode sobrepor-se à vontade es
tatal,embora esta possa transferiràquela o âmbito da sua disciplina.
De diffcil compreensão é esse tema, mas não a ponto de ser ina
cessível.Pode atémesmo sersimplificado,desde que se afirmeque a con
venção é liberada para atuarsempre que a leinão o proibir.A dificuldade
maior está em que nem sempre ficam clarase literaisas proibiçõesda lei.
Há casos em que essas proibiçõesestão meramente implícitas.
Asleistrabalhistasapresentam-secom umamultiplicidadedecaracterísticas,
o que dificulta a solução do problema, que deve começar pela diferença
entreleisdispositivase proibitivas.Dispositivassão as leisque não vedam
ajustesdecorrentes da autonomia privada e permitem que um atonegociai
constituaum direitode modo diversodo porelaspreceituado.Nada impede
que empregado e empregador ajustem fériasde duração superiorà da lei.
Proibitivassão as leisque impedem os particularesde disporem de modo
diverso do estabelecido por elas. É o que ocorre quando a leicomina de
nulidade o ajuste contrário à sua letra, como as leis de política salarial.
Assim, as leis proibitivas impossibilitam a autonomia privada coletiva e,
também, a individual.Ainda quando a leinão contém uma literalproibição,
pode, mesmo assim, produzirefeitosrestritivosque impedem uma conven
ção coletivasobre a mesma matéria. Basta que se tratede uma leide or
dem pública, conceito este que não é de fácilconhecimento.
Pode também haver, como já foi observado por Otto Kahn Freund,
maior influênciada leicomo decorrênciade uma situaçãona qual os sindi
catos estejam próximos do poderpolíticoe,nas decisões deste,influemde
modo favorávelàs suas pretensões. Nesse caso, pode haverrepercussões
sobre a legislação,ampliando-sea sua esfera de atuação.A mesma reper
cussão pode resultar de outra circunstância, a fragilidade dos sindicatos,
obrigando o Estado a cobrira ordem jurídica,legislando, dianteda impos
sibilidade de obtenção, pelos sindicatos, de normas sobre condições de
trabalho fixadas através de negociações com os empresários.
Não se completaria esta exposição sobre as relações entre a le
gislação e a convenção coletiva, sem uma referência, ainda que breve, a
um aspecto — a tendência natural de migração dos direitos inicialmente
previstos nas convenções para o âmbito das leis.Possível dizer que essa
transposiçãode direitosentreos doisinstrumentosjurídicosocorreatécom
maiorfrequênciado que se supõe, bastando mostrar,como exemplo,a gra
tificaçãonatalina,cuja passagem dos usos para as convenções e,depois,
para a legislação deu-se em diversos países, inclusive no Brasil.Alguns
tipos de estabilidades especiais, de origem convencional, transladam-se
paraas leis,como a estabilidadeda gestante.O inversotambém pode acon
tecer. Disposições inicialmente previstas em leis, com o tempo recebem
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melhortratamentoatravésdeconvençõescoletivas,como ovalordos acrés
cimos pagos ao trabalhadorpela prestação de horas extraordinárias,de tal
modo diversificado,entrenós,nasconvençõescoletivas,que os percentuais
gerais mínimos ordenados pelasleisnão têm maior expressão. Esses dois
movimentos de sentidos inversos obedecem a razões diferentes.Uma as
piração de generalidade leva a lei a recolher das convenções coletivas
alguns dos seus dispositivos,enquanto um imperativode descentralização
move a passagem de um direitoda leipara as convenções coletivas.
CONTRATAÇÃO COLETIVA E JURISDIÇÃO
A diferença entrecontratação coletivae jurisdição é simples, porque
não há como confundirum instrumentojurídicodestinadoao ajustenegociai
dos interesses opostos, como a convenção, com um mecanismo de deci
são estatal das aspirações em conflito,como é a jurisdição.
A diferença se aproxima na medida em que ambas as funções ve
nham a servistascomo uma dimensãoconstitutiva,dejurisdição,naacepção
moderna de equidade ou fonte de criação do direito,e o juizcom o poder
para não só decidir, mas, também, criara norma, geralou individualizada,
por delegação da lei,ou para que possa cumprir o dever de julgarquando
não há leia aplicar.Colocada a questãodessa forma,a convenção coletiva
e a sentença são tipos,embora diferentes,de normas jurídicas,compreen
didas como normas individualizadas, na linguagem kelseniana. E se cogi
tarmos de sentença normativa, guardam, entre si, uma relação de
sucessividade,porque a sentença normativaé o sucedâneo da convenção
coletiva frustrada, para repetirfrase tradicional.
Não há concorrência enfreo procedimento negociaie o jurisdicional,
porque os doisestãosituadosem patamaresdiferentes,o primeirona esfera
da autonomia coletivados particularese o segundo na atuaçãodo Estado,
cumprindo o exercício do poder jurisdicional de decidir as questões sub
metidas ao seu conhecimento.
CONVENÇÃO E PACTO SOCIAL
Apenas alguns aspectos serão lembrados, além dos que já foram
oportunamenteexaminados,quando foidemonstradaa relaçãoentrea ação
das centraissindicaise — um dos importantesinstrumentos para esse fim
— os pactos sociais. Mostrar-se-á, apenas, a diferença entre convenção
coletiva e pacto social.
Os pactos sociais são acordos macroeconômicos tripartites— entre
governo, trabalhadores e empregadores — ou bilaterais— entre trabalha
dores e empregadores — ,também denominados entendimentos, acordos
nacionais ou concertação social.
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O conteúdo dos pactos sociais é mais amplo. Abrange, freqüentemente, questões da mais alta envergadura, de ordem econômica, traba
lhistae política,de modo a caracterizar-secomo macroacordo,planejamento
geralde natureza socioeconômica. Pode terporobjetomuitos dos mesmos
temas das contratações coletiva:salários, preços, emprego, desemprego,
sindicalização e outros. Oscar Ermida Uriarte concluiu que “a leitura de
certos acordos sociais, especiaimente dos primeiros pactos sociais espa
nhóis, efetuada com a necessária referência à realidade que os cercou,
nos deixa a impressão de encerrar uma espécie de transação na qual se
estabelecem certas pautas salariaise de emprego, assim como se conce
dem certos reconhecimentos sindicais e oportunidades participativas, em
troca de uma diminuição da conflitividade".
A idéiasobre o conteúdo dos pactos sociais é a de colaboração dos
grupos sociais com o governo, para elaboração conjunta de um plano de
política econômica e social, em troca de deveres que as partes assumem,
visando à consecução do objetivocomum, o que leva alguns autores a ver
nos pactos sociais um instrumento de tiponeocorporativista, na medida em
que resultam da integração das forçassociaisnos esforçosdo governo.
Os sujeitosdas convenções coletivasde trabalhosão, normalmente,
sindicatos e as empresas, delas não participando o governo. Nos pactos
sociais,o Governo está quase sempre presente,ou se engaja na consecu
ção das suas metas, o que os caracteriza como instrumentos tripartites,
embora, excepcionalmente, bilaterais,caso em que perdem um pouco des
sa característica.As partesdas convenções coletivasde trabalhosão pre
viamente definidas em lei, apesar de exceções, enquanto as partes dos
pactos sociaisnão o são,definindo-sea partirda própria negociação e do
grau de participaçãodos grupos sociais.
As convenções coletivastêm eficáciasobreos eslipulantese os pac
tos sociais não têm eficáciajurídica,mas apenas programática, como pla
nos, econômicos ou sociais, não dotados de sanção, de modo que o seu
descumprimento não autoriza o prejudicado a pedir a tutalajurisdicional.
As convenções coletivas de trabalho, ao contrário, se descumpridas, per
mitem ao prejudicadoingressarcom ação judicialpara obtersentençajudi
cialque ordenará o seu cumprimento.
Os pactos sociais podem servir de inspiração para as convenções
coletivasde trabalho,que nelespodem encontrarparâmetros,de modo que,
nesse sentido, balizam as convenções coletivas, verdadeiras fontes pri
meiras dos demais acordos coletivosdesenvolvidos em niveis menores.
Como os acordos menores projetam-se em diversos níveis,como os
de estabelecimentos, de empresas, de profissões, de categorias, e sendo
o pacto social um Instrumento geral, acima das categorias econômicas e
profissionais, tem-se que os efeitosdas duas figuras diferem, projetando-se
em niveis não-coincidentes:o geral e nacional dos pactos sociaise o des
centralizado, das convenções coletivas.
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CONVENÇÃO E CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO
Viu-seque a convençãocoletivaprocura suprira insuficiênciado con
tratoindividualde trabalho.Cronologicamente, o contratoindividualde tra
balho posiciona-se, em relaçãoàs convenções coletivasde trabalho,como
um antecedente, estas significando uma evolução natural daquele, pas
sando, a negociação, de individual e singular — entre o trabalhador e o
empregador — ,para coletiva— entre os órgãos representativosdo traba
lhador e o empregador.
A convenção coletivatem naturezainstrumental.Destina-se,na parte
normativa,a criarnormas que vão se projetarsobreos contratosindividuais
de trabalho.Esse aspecto envolve outras questões, da maior importância,
como a natureza das convenções coletivas. Os contratos individuais não
são a convenção coletiva estipulada por um grupo; a autonomia dos dois
instrumentos é plena. As cláusulas das convenções coletivas subsistem
de forma autônoma e independente. ValenteSimi,em IIcontraltocoletivodi
lavoro(Padova, Cedam,1980), sustentaque a posição dos contratoscole
tivosse concretiza como forma supra-ordenada perante as manifestações
da autonomia individual e as fontes não-escritas de Direito do Trabalho,
com o que sublinha a sua função garantidora de um nívelmínimo de direi
tos dos trabalhadoresem relação a essas fontes.
Acrescentem-se as seguintes observações:
FrancescoCarnelutti,em Teoriadeiregolamentocollettivodeirapporti
di lavoro (1936), sob a influência do ordenamento jurídico corporativista,
viu,no contratoindividualde trabalho,uma relaçãojurídicaem que os con
traentesdispõem em inrepropria,na tutelado seu interesse,criando direi
tose obrigações recíprocosna convençãocoletiva,uma relaçãojurídicana
qual as partes não modificam a jáexistente, mas o sindicato estabelece o
regulamento para relações entre sujeitos diversos daqueles que o con
cluem.
É célebre a sua frase:ilcontraltocolletivoò un ibrido,che há ilcorpo
dei contrattoe Tanima delialegge.
Riveroe Savaf/erdistinguem as duas figuraspeloobjeto:nas conven
ções coletivas,a fixaçãode um certoregime de trabalhocom base no qual
são desenvolvidas as relações individuais de trabalho; no contrato indivi
dual de trabalho, a constituição de obrigações diretas entre as partes.
Mario de La Cueva os distingue:pelos sujeitos; pela natureza nãoobrigacionaldascondiçõesconvencionadas nasconvençõescoletivas;pela
necessidadede atosjurídicosconcretos,— os contratosindividuais— para
a realização das convenções coletivas;pela independência das relações
individuais frente aos contratoscoletivos,não obstante, para a sua valida
de, sujeitarem-se às cláusulas e às condições gerais de trabalho.
Em síntese, nas convenções coletivas as partes contraentes agem
para constituircondições aplicáveis a terceiros,quando nos contratos indi
viduais agem in repropria;nos contratos individuais visa-se à criação de
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direitos e deveres, quando nas convenções coletivas o objeto é a institui
ção de normas de conduta que serão aplicadas às relações Individuais
(cláusulasnormativas)e obrigaçõesentreos sujeitoscoletivosestipulantes
(cláusulas obrigacionais); os contratos individuais são auto-suficientes e
as convenções coletivas necessitam de contratos individuaisnos quais se
atualizam.
A NATUREZA JURÍDICA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS
A natureza jurídica das convenções coletivas depende do contexto
jurídico-político em que estão inseridas: corporativismo estatal publicizou
os sindicatos e o interesse coletivo, fazendo, das convenções coletivas,
regulamentos erga omnes de eficácia normativa; o liberalismo privatizou
os sindicatos e as categorias, fazendo, das convenções coletivas, contra
tosde direitocomum, aplicáveis aos sócios das associações estipulantes,
ou, em outra versão, acordos de cavalheiros (gentlemen agreements, na
Inglaterra) sem natureza normativa ou eficáciajurídica.
A doutrina divide-se entre duas concepções: a contratual e a regula
mentar.
A concepção contratual sustenta o caráter obrigacional das con
venções coletivas,como resultado da autonomia privadados particulares,
forma de negóciojurídico,um contrato,de direitocomum ou com as formas
tradicionaisdo direitocivil— o mandato, a estipulação em favorde tercei
ros, o contrato inominado, a gestão de negócios, a representação, o con
tratopreliminar,o contratode adesão — ou um contratosuigeneris, resul
tado da solidariedade necessária [Rouasl), do pacto social [De Visschei)
ou do costume [Lambert, Paul Pic, Garroud).
Nossa opinião é que, independentemente da natureza contratual ou
regulamentar,a convenção coletivaé uma norma, desde que se dissocieo
conceito de norma do conceitode leiou atoestatal.Na teoriajurídicamo
derna, norma não é, unicamente, um ato estatal. Há normas privadas. O
contrato é, também, norma. Norma individualizada, como ensina Kelsen.
De outro lado,o pluralismojurídicodemonstra que há produção do direito
positivonão-estatal, do qual as convenções coletivassão uma forma.
Mário de La Cueva sustenta que há contratose contratos-lei;afirma
que há convenções que produzem efeitosapenas sobreos sóciosdo sindi
cato convenente — os contratos — e outras que se estendem a toda a
categoria— os contratos-lei.
Cuidadosa é a pesquisa, de Giancarlo Perone, em A ação Sindical
nos Estados-membros da União Européia (1996), mostrando que não há
definição legal de contrato coletivona Irlanda, Itália,Reino Unido e Dina
marca, incumbindo-se, dessa definição,a jurisprudênciaou a doutrina.Há,
no entanto,definiçãolegalem outrospaíses:França(art.1.332-1,do Code
du Travai!),Bélgica(art.59,da Leide 5 de dezembro de 1968),Luxemburgo
(art.1®,da Leide 12 de junhode 1965),Países Baixos(art.1®,da Leide 24
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de dezembro de 1927), República Federal da Alemanha {arts. 1® e 2®, da
Leide Contrato Coletivo,de 1946),Grécia (Lein.1.876, de 1990), Portugal
(DL n.519, de 29 de dezembro de 1979), Espanha (Lein.8,de 10 de março
de 1980), Suécia (Lei sobre Co-determinação, de 1976), Áustria (Lei de
1974), e Finlândia (Leide 1946).
OjedaAvilése Ermida Uriarte,em LanegociacióncolectivaenAmerica
Latina (1993) publicam os textos legais, sobre convenções coletivas, dos
seguintes países :Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Cuba, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
SUJEITOS
A legitimação para negociar, figurando como sujeito da contratação
coletiva,é das organizaçõessindicaisou de grupos não formalizadoscomo
sindicatos. Na França, Países Baixos, Finlândia, Áustria, Suécia, Bélgica,
Luxemburgo, Grécia e Portugal, como mostra Perone, só as associações
sindicaispodem serpartes de um contratocoletivoreguladopor lei,mesmo
se, de fato,venha a ser concluído por outros sujeitos — como comissões
de trabalhadores e delegados sindicais — ,caso em que dependerão da
homologação sindical.Outra é a situação nos casos de contratoscoletivos
de direitocomum, para os quaisestão legitimados mesmo grupos não sindicais. Desse modo, quando a lei limita a legitimação para negociar, às
associações sindicais,outras representações ficam proibidasde fazê-lo.
,Em alguns casos, a leiautorizaum grupo de trabalhadoresa contra
tar.Ê assim o Regulamento de laLeyde Trabajo,da Venezuela (art.360), e
no Código de Trabajo, do Chile (art.279). Na Argentina (Lein. 14.250/88),
os sindicatos que têm personalidade gremial podem celebrar convênios
coletivos,embora permitidosacordos internos, de empresas, que não po
dem ser homologados. Exclusiva, dos sindicatos,é a negociação no Méxi
co (LeiFederaldo Trabalho,art.386),Cuba (Código do Trabalho,art.235),
Guatemala (Código do Trabalho, art.38), Costa Rica (Código do Trabalho,
art.54)e República Dominicana(CódigodoTrabalho,art.92).No Peru,não
havendo sindicato, os representantes de mais da metade dos trabalhado
res de uma empresa podem negociar (Decreto-lei de Relações Coletivas
de Trabalho, 1992, art.41). Do lado dos patrões, podem negociar tanto a
associação representativa, como a empresa (Venezuela, Colômbia, Méxi
co, República Dominicana e Costa Rica).
Às seguintes conclusões chegou Perone, em UA ação sindical nos
Estados-membros da União Européia"(1996):“O reconhecimentodo poder
de estipularcontratoscoletivos a favorde grupos de trabalhadores organi
zados não de forma associativa, mas, em vez, de forma institucional ou,
como quer que seja, de estrutura descentralizada do sindicato, reflete-se
na problemática do contratoempresarial e da coordenação entreos diver
sos níveis de contratação. Por outro lado, a exclusiva legitimação para a
conclusão de contratos coletivos em favor das associações sindicais,
144

sobretudo se nacionais, facilita não só a satisfação e o respeito dos inte
resses coletivos de dimensões mais amplas, mas, também a composição
do interesse coletivocom o interesse geral da coletividade nacional."
Referindo-se à América Latina, Tomas Sala Franco, em Intento de
Aproximaçãoa uma Tipologiade Instrumentoscolectivosem AmericaLatina,
na obra coletiva coordenada por Ojeda Avilós e Ermida Uriarte, concluiu
que, do lado dos empregadores, a maior parte dos ordenamentos atribui
legitimação para negociar tantoaos empregadores isolados,como em gru
po (como às organizações empresariais institucionalizadas como grupos
de empresas ou setoreseconômicos), mas o normal é a leireferir-sea um
ou váriosempregadores, ou a uma ou diversas organizações de emprega
dores; do lado dos trabalhadores, a maior parte das legislações se incli
nam por atribuir legitimação negociai unicamente aos sindicatos (federa
ções e confederações), com ou sem a exigência de determinados requisi
tos.O Código doTrabalhodo Equador (art.227) fazreferênciaao comitêde
empresa como sujeitonegociador.
Quanto ao setor público,no plano internacional,é reconhecido o di
reitode contratação coletivade trabalho,na forma das Convenções ns.87
e 98 da Organização Internacional do Trabalho. Segundo Efrén Córdova,
importante acrescentarque as negociações coletivas abrangem hoje tanto
as empresas do setor privadocomo as do setor público, mas excluem-se
da negociação a administração do Estado, centralizada ou descentraliza
da, e as empresas em que o Estado tenha financiado mais de 50% do
orçamento nos últimosdoisanos.
A prevalecera tendência de sindicalizaçãono serviçopúblico,haverá
a ampliação da negociação, inibida,no entanto, pelosistema orçamentário
público,menos apto a permitirdas gerênciasempresariaisa mesma dispo
nibilidade de recursos para negociar, e a mesma flexibilidadee simplifica
ção das empresas privadas.
Acrescente-se que a multiplicação das organizações sindicais nos
serviçospúblicos vem provocando a ampliação do direitode negociar, e a
Convenção n. 151 da Organização Internacional do Trabalho, que contava
no iníciode 1987 com a ratificaçãode Cuba, Chipre, Dinamarca, Espanha,
Finlândia, Guiné, Guiana, Itália, Noruega, Peru, Polônia, Portugal, Reino
Unido, Suécia, Suíça, Suriname e Zambaia, dispõe de modo claroo art.7 :
“Deverão ser adotadas, se necessário, medidas adequadas às condições
nacionais para estimular e fomentar o pleno desenvolvimento e utilização
de procedimentos de negociação entreas autoridadespúblicascompeten
tese as organizaçõesde empregados públicossobrecondições de emprego,
ou de qualquer outro método que permita aos representantes dos empre
gados públicos participarda determinação dessas condições”.
Na mesma diretriz,o Comitê de Liberdade Sindical,da Organização
Internacional do Trabalho, tem-se pronunciado, em diversas decisões, no
sentido de afirmaro direitode contrataçãocoletivaem empresas naciona
lizadasou organismos públicos.
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D U P L O G R A U D E JURISDIÇÃO E S U P R E S S Ã O
D E INSTÂNCIA

A N D R É LUIZ AM O R I M F R A N C O 1'»

DELIMITAÇÃO DO TEMA
Cabe à segunda instância,porforçade recurso,analisare julgarpe
didos, no processo, que não foram julgados na instância originária?
Qual o verdadeiro sentido e alcance da regra insculpida no artigo
515, caput e parágrafo 1®,do Código de Processo Civil(CPC)?
É o que pretendemos aclarar no estudo que se segue, tendo como
pano de fundo o processo do trabalho, embora a idéiacentralsejacomum
ao seu similarcivil.
O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
Controvérsiastêm surgidoa respeitodo assunto, mormente no exem
plotípicoem que a varado trabalhonão reconhece a existência de contrato
de emprego e o tribunal,reformandoo entendimento e declarandoo vínculo,
determina o retorno dos autos à origem, a fim de que o órgão de primeiro
grau se pronunciesobreos demais pedidos.Aliás,adiantamosque a suposi
ção citada corresponde à correta providência, à luzdo princípioprocessual
do duplo grau de jurisdiçãoe da regrada fixaçãode instância.
Vejamos.
O duplo grau de jurisdiçãoé.um princípioque garanteà parteo direito
de reexame de uma decisão acaso desfavorável. Pressupõe que um pro
cesso caminhe de baixo para cima e não o contrário,ou a partirde cima
(ressalvadas, por óbvio, as competências origináriasdos tribunais).
Está estampado na Carta Políticade 1988,de formaimplícita,conso
ante se denota dos arts. 105, IIe 108, II,dentre outros, além de, já há
muito, terfixado raízes no Brasil.
(•)Juiz do Trabalho substituto na região de Ribeirão Preto/SP. TRT da 15* Região.
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Arion Sayão Romita, em “Direito do Trabalho — Temas em Aberto”
(LTr, 1998), indo mais além, suscita que o art.5®, LV, da Constituição da
República, dispõe acerca da consagração do duplo grau de jurisdição. E
completa:
“Além disso, a simples menção aos tribunais no capítulo que
regula o Poder Judiciário induz à ilaçãoda existência necessária de
recursos, já que não seria aceitável a idéia de que a criação de tais
orgãostem em vistaapenas o julgamentodos processosde sua com
petência originária”.
Ada Pellegrini Grinover, na obra 'TeoriaGeral do Processo" (Malheiros
Editores,11’edição),defineo princípiodo duplograude jurisdiçãocomo o que:
“indica a possibilidade de revisão, por via de recurso, das cau
sasjájulgadaspelojuizde primeirograu (ou primeirainstância),que
correspondeà denominadajurisdiçãoinferior.Garante,assim,um novo
julgamento da causa, por parte dos orgãos de jurisdição superiorou
de segundo grau (também denominados de segunda instância)".
Pela conceituação descrita,já se percebe que a garantia processual,
em formade princípio,fixaque o graurecursalfaráexarar“novojulgamento”,
o que se presume que a primeira instânciajáo tenha feito.
Vale consignar que princípios são vetores que orientam e animam
todo um sistema, servindo a este como premissas, pilares.
É muitocomum os pedidos elencados numa determinada ação terem
objetos imediatos distintos, mais das vezes, as junções de provimentos
declaratóriose condenatõrios.Declaratóriosaíde forma expressa e desta
cada e não pura e simplesmente embutida — importante fazeresta distin
ção,eisque diversosdoutrinadoresde renome asseveram, com razão,que
todas as ações possuem um conteúdodeclaratório— preceitoprincipalou
primário.
Nessas hipóteses, pode-se vislumbraro méritoda ação visivelmente
cindido, intercalado, com ordem de apreciação, de modo que rejeitado o
primeiro pleito, prejudicado ficao segundo. Tanto é que desafiam (ou po
dem desafiar)demandas autônomas eindependentes,ou seja,o autorpode
manejar somente a ação declaratória ou somente a ação condenatória.
A visão globaldo mérito, nessas ocasiões, deve serevitada, poisle
vará o intérprete ao erro e à violação de princípios básicos da processuaIfslica. Deve-se focar o mérito como uma série de núcleos, de diferentes
finalidades.
Com efeito.
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Quando a instância originária ou jurisdição inferiorveta o conteúdo
declaratório (preceito primário) não lhe é necessário passar ao exame do
conteúdo condenatório (preceito secundário ou sancionador), impondo o
decreto da improcedência do pedido. Pára por ali.
Vindo a presente relação jurídicaa ser censurada pelo prejudicado,
seguem os autos à instância ad quem, para reexame.
Modificada, com provimento do apelo no que tange ao preceito prin
cipal,não é dado ao tribunalpassarà apreciação do preceitosancionador,
se a instância originária não o tez, vez que a prestação jurisdicional na
origem não se completou.
O entendimento de que a disposição do parágrafo 1®do art.515 do
CPC assim o permite — istoé, que a jurisdição superioresteja apta a co
nhecer, diretamente, o restante do mérito (de conteúdo condenatório) é,
com a devida vénia, precipitado.
A NORMA LEGAL SOB ANÁLISE
Reza o retromencionado artigodo CPC (aplicadoao processo do tra
balho pela supletividadedo art.769 da CLT):
“Art.515. A apelação devolverá ao tribunalo conhecimento da
matéria impugnada.
§ 1« Serão, porém, objetode apreciação e julgamento pelo tri
bunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda
que a sentença não as tenha julgado por inteiro".
Percebe-se que a norma legalfalaem “questões"que não se confun
dem com “pedidos”.Aliás,se o legisladoro quisesse, fariaexpressamente,
utilizando o vocábulo "pedido”,tão referido e usado em diversas passa
gens do mesmo Codex.
Mas não.
“Questões”no sentidode todas as argumentações expendidas pelas
partese que o julgadorde 1®grau não as tenha solucionado ou abordado,
como todos os aspectos de direitoenvolvidos, às quaiscabe seu reconhe
cimento ex officio.São “pontos", na expressão utilizadapor CarneluHi. Ao
tribunalé dado perquirire julgartaisaspectos,porocasião de seu acórdão,
emitindo explícitatese a respeito,sem que tenha ocorrido preclusão.
Nas lições de José Carlos Barbosa Moreira, o artigo 515, parágrafo
1®,do CPC tratada profundidade do recursoe não da sua extensão.Doutri
nando como poucos em "O Novo Processo Civil Brasileiro" (Forense, 17*
edição),o professorcarioca(sem externar,porém, sua posição)direciona:
“No que concerne à profundidade (art.515, parágrafos 1® e 2®,
do CPC), o efeitodevolutivoda apelaçãocompreende todas as ques
tões relacionadascom os fundamentos do pedido e da defesa".
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Vê-se, portanto,que o caputdo art.515 do CPC refere-seà extensão
do efeito devolutivo da apelação, limitadoà matéria impugnada — tanlum
devolutum quantum appellatum. O que não é objeto de recurso, passa em
julgado.
Seus parágrafos(1ae 2°),porsua vez,dizem respeitoà profundidade
do recurso, isto é, todas as questões, pontos (ou ainda, argumentos, fun
damentos, aspectos de direitoe normas jurfdicas) apresentados pelos liti
gantes no processo e que podem ser apreciados de oficio(nulidades, por
exemplo).
ManoelAntonlo TeixeiraFilho,no livro"Sistema dos RecursosTraba
lhistas11(LTr,7aedição), aduz:
“devemos chamar a atenção, porém, primeiramente, para o fato
da lei(CPC, art.515,par.1*)permitirque o tribunalexamine, à vistado
recurso, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo e
não aquelespedidos.Questão nãoé a mesma coisaque pedido.Aque
laé mero aspecto do mérito;esteconstituiobjetoda ação...Podemos
dizer,pois,que processualmenteas questõessão aqueles"pontos"ou
"aspectos"dacausasuscitadosedebatidospelaspartes,sobreasquais
a decisão se pronunciou, aindaque de modo não integrar.
Demais,o artigo515, parágrafo I9,do CPC, nunca poderiacontrariar
princípos processuais seculares — duplo grau de jurisdição — tampouco
arranhar as fixações de competências funcionaisdos diversosestabeleci
mentos do Judiciário.
A segunda instância não cabe, de modo algum, apreciare julgarpe
didos (não questões!)que devam ser,porprimeiro(anteas regrasde com
petência),julgados pela instância a quo, sob pena de flagrante supressão.
Em síntese,não lheé dado perquirire julgarpedidos antes da origem fazêlo — Independentemente dos autos estarem ou não munidos de material
probatório suliciente.
A regra do parágrafo 1®,do art.515 do CPC não permite ilaçãocon
trária.
Assim jádecidiuo SuperiorTribunalde Justiça (STJ),em acórdão da
lavra do Ministro Sáivio de Figueiredo:
"A norma contida no art.515, par. 1®,do CPC, não autoriza o
tribunala inobservaro principiodo duplo grau de jurisdição"(STJ —
4»T.,REsp 2.973, Rei.Ministro Sáivio de Figueiredo).
De modo que, recebendo o tribunal matéria tratada no juízo de 1®
grau em que só se enfrentouo preceitoprimárioou o conteúdodeclaratório
do mérito(jáque as demais postulações ficaram prejudicadas),conquanto
todas as questões e incidentespossam serobjetode reexame, em lhedan
do provimento e suprimindo a prejudicialidade do conteúdo meritório condenatório, deve determinara baixados autospara que a primeirainstância
(originária, competente) complemente a prestação jurisdicional.
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Ad argumentandum, mesmo nosjulgamentos extra,ultrae citrapetita
não há supressãode instânciapelotribunal.No extrapetita,o tribunalade
qua a sentença; no ultra,corta-lhe o excesso, e no citra,se os embargos
declaratóriosnão foremsuficientesna varado trabalho,decertoo tribunalde
clarará a negativa de atuação judicial, pois não lhe cabe completar a
sentença citrapetita.
A SUPRESSÃO
Como vimosatéaqui,se o tribunalpassa, incontinenti,ao julgamento
do restante (conteúdo condenatório):
a)não estaráexercendo reexame algum (apelaçõesvisam reexames e
novos julgamentos, na expressão bem utilizadapor Ada Pellegrini. supra):
b) estará inserindo-se em competência que ainda não é sua;
c) suprimiráuma instância,prejudicando a partevencida.
Nesta últimaalínea c,o vencido, tendo seus pedidos de horas extras
e verbas rescisórias(exemplificando)julgadospelainstância ad quem, não
poderá, em sede deTribunal Superiordo Trabalho,fazercom que a matéria
sejarevista,estando-lhesurrupiadoum degrau do ritoprocessual e sua via
ampla de impugnação — Enunciado 126 do TST. Situações fáticas só po
dem ser revisadas pela 2a instância — os TRTs — sendo que eventual
apelação dirigida ao TST com este desiderato não será conhecida, istoé,
carecerá de um dos requisitos específicos de admissibilidade.
Mais uma vez, Manoel Antonio TeixeiraFilho(obrajácitada):
“a prevalecero entendimentode que o art.515, par.1®,do CPC
autorizaria o tribunal a examinar pedidos pecuniários deduzidos na
causa, sempre que reformasse a decisão de primeiro grau para de
clarara existênciada relaçãode emprego, estar-se-iacoarctando das
partes,a possibilidadede se insurgirem,pelaprimeiravez,contraum
pronunciamentojurisdicionalrelativoà prova,em que se baseou para
acolher ou rejeitarditospedidos".
O C.TribunalSuperiordoTrabalho(TST),porsua Seção Especializada
em Dissídios Individuais(SDI),em acórdão unânime, da lavrado eminente
Ministro Manoel Mendes de Freitas, patenteou, afastando a hipótese de
supressão:
“A decisão de segundo grauque, reconhecendoa existênciade
relação de emprego, aprecia em seguida o mérito da pretensão
deduzida, sem que tivesse havido exame a respeito na decisão de
primeiro grau (que se limitara a negar a existência do vínculo), não
pode sermantida porque impede o exame desse elemento importante
do pedido inicial na via ampla do recurso ordinário, o que pode re
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dundar em incalculávelprejuízo processualpara a parlevencida. Im
põe-se, pois, ainda que com prejuízo para a celeridade da marcha
processual, a observância do principiodo duplo grau de jurisdição,
de forma completa" (TST — Ac. SDI 1032/96. Rei. Ministro Manoel
Mendes de Freitas).
Note que não se trataaquide questionara “dupla apreciação de pro
va”.mas sim de vedação explícitaao direitodo duplo grau de jurisdição,já
que o parágrafo 1®,do art.515 do CPC não modificaou estende as regras
de competência das instâncias.
Como não se trata de debater o atual sistema recursal brasileiro—
de necessidade premente de enxugamento, limitaro uso de recursos ou
seus pressupostos de cabimento em alguns casos e, por conseguinte, o
duplo grau de jurisdição,é providência imprescindíveldo presente estágio
de nosso procedimento. Agora, se ele existe (mal ou bem) e é colocado à
disposição dos litigantes, então que se observe todos os seus efeitos e
resultados.
Aliás,valeconsignar,poroportuno,posição do constitucionalistapor
tuguês Gomes Canotilho,transcritano livroretroapontado, de Arion Sayão
Romita, verbis:
"A exigênciade um direitosem dilaçõesindevidas,ou seja,uma
proteçãojudicialem tempo adequado, não significanecessariamente
justiça acelerada. A aceleração da proteção jurídica que se traduz
em diminuição de garantias processuais e materiais (prazos proces
suais,supressãode instânciasetc.)podeconduzirauma justiçapronta
mas materialmente injusta”.
Também é bom que se digaque não se tencionaabordar as nuanças
da Lein.5.584/70.Ai,o duplo grau de jurisdiçãoé vedado ex vilegis(irrecorribilidade) e, na nossa opinião, com acerto. Os autos nem chegam à
segunda instância (salvo aspectos constitucionais).
OUTROS DESDOBRAMENTOS
Dentro do contexto atéaqui formulado, seguimos com o estudo pro
curando distendero leque de situações.
Suponhamos uma ação com 3 pedidos, A, B e C.O juizjulgaA e B e
deixade julgarC (ouseja,julgamentoparcialdo mérito).Se os autos ficam
inertes (sem embargos declaratórios)e chegam ao tribunal,não há expres
são legalque autorizeque a segunda instânciajulgueC.Como jáfrisamos,
não é isso que exprime a diretrizdo art.515, parágrafo 1®,do CPC.
Aliás,no caso acima, aindacom mais razão,se só existirempreceitos
sancionadores.
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Ao se pensar o contrário, um pedido acaso não julgado em 1® grau
poderia ser julgado em 2® grau, o que é inadmissível, até porque existem
os institutosjurídicosda preclusão e dos embargos de declaração.Ora, de
se repetir,se há omissãode partedo méritona varado trabalhoe o litigante
não forçao pronunciamento, em segunda instânciaa matériaficapreclusa,
valedizer, não pode o tribunalsobre ela se pronunciar, julgando-a.
Até porque não podemos olvidarque o própriovencido pode se con
formarcom o provimentocontrárioa seu interesse,ou não tencionarque o
pedido omitido seja apreciado pelo tribunal. Novamente, é Teixeira Filho
quem socorre, no mesmo “Sistema de RecursosTrabalhistas”:
“sustentar-se que o recurso devolve ao tribunaltoda a matéria
versada na causa, mesmo que algumas das partesda sentença não
tenham sidoimpugnadas, seria negar,com grandedesrazãojurídica,
o capuldo próprio art.515 do CPC, que restringea devolutividade à
matéria que tenha sido objeto do recurso e ignorara faculdade, pre
vista em lei,de o recorrente manifestarcontrariedadeparcial à reso
lução jurisdicional desfavorável".
A tese ora defendida coaduna-se também com a prescrição (ainda
com mais razão), pois embora trate-sede matéria de mérito, dentro deste
universoelasurge ab initio,independente, como incidente ou,como é mais
conhecida, como prejudicial.
Mais uma vez, o TST, via SDI:
"Supressãode instância.Violaos princípiosdo contraditórioe da
ampla defesa insculpidos no incisoL.Vdo art.5® da CF, decisão que,
afastando a prescriçãodo direitode ação,julgao méritopropriamente
ditoda demanda, sobreo qualnão se manifestouo órgãoa quo"(E-RR
81.915/93.6, Regina Rezende Ezequiel, Ac.SOI 2.817/96).
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2* Região, com sede em
São Paulo, neste diapasãojulgou. Confira o aresto:
“A decadência, a exemploda prescrição,traduzóbiceà aprecia
ção da matéria de fundo.Assim, em taiscasos, o recurso deverá ser
formulado no sentido de remover o obstáculo, com a cassação da
decisão originária e devolução do processo para que outra decisão
sejaproferida.Sem essa devolução recursal(princípiodevolutivo)não
poderáo Regionalremovero obstáculo.Nem poderáadentrarao exame
da matéria de fundo pena de incorrerna usurpação da competência
funcionaloriginária”.(TRT — São Paulo.Ac 5aT.n.2970593224. Rei.
Juiz Francisco Antônio de Oliveira).
E o TRT da 15aRegião, com sede em Campinas, também em inúme
ros acórdãos assim perfilhou.Pesquise em 22129/98, 22460/98, da E. 5*
Turma ou em 29.622/98 e 23.891/98,da E.3*Turma.
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N a m e s m a esteira, o Superior Tribunal d e Justiça:

“Prescrição.Decretaçãopelasentençacom extinçãodo proces
so.Acórdão que. afastando talprejudicial,julgao mérito.Violação ao
duplo grau de jurisdição.O acórdão recorrido, ao examinar o mérito
do pedido suprimiu, na hipótese, um grau de jurisdição,uma vez que
a sentença não apreciou a questão, violando, em consequência, os
arts. 475 e 515 do CPC" (STJ — 2* T. REsp 12348, Rei. Ministro
Américo Luz).
Essa é também a posição de Theotonio Negrão, sufragando os en
tendimentos das E. 2* e 4* Turmas do SuperiorTribunal de Justiça — in
Código de Processo Civil,25* edição.
ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS
Há os que aindaalardeiam com a celeridadee economia processuais,
parajustificarque o tribunalpasse, de sopetão,ao exame dos pedidos não
debatidos na origem. Fala-seem “políticajudiciária”.
Embora sejamos totalmente adeptos de tais princípios (economia e
celeridade), utilizando-os com frequência na prática, bem como da
desburocratização— bases insofismáveisdo processo moderno — não se
pode lançar mão dos mesmos em detrimento da qualidade da prestação
jurisdlcionale de sua efetividade,garantindoao litiganteoportunidades de
revertera situação desvantajosa que experimenta.
Jorge LuizSouto Maior,ao escrevero seu “DireitoProcessual doTra
balho"(LTr, 1998), patenteou:
‘Porisso, um dos grandes dilemas do processo tem sido o de
buscar a celeridade sem aniquilara garantia do devido processo le
gal,dentro do qual se incluem as garantiasdo contraditórioe do du
plo grau de jurisdição*.
Não há como tolherda partevencida o direitode obterum pronuncia
mento completo, exaustivo,de baixo para cima e de exercer, em plenitude,
sua garantia processual de apelar por um reexame (novo julgamento) da
decisãoque lhefoiprejudicial.A ordem jurídica,talcomo posta atualmente
(de lege data), lhefornece esta possibilidade.
Os princípios da economia e celeridade processuais não possuem o
condão de revertertodo um quadro de distribuiçãode competências entre
os órgãosjurisdicionais,tampouco fazercom que a jurisdiçãosuperiorfaça
o papel da jurisdiçãoinferior.
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CONCLUSÃO
Pelo que se procurou demonstrar, conclui-se que os tribunais não
podem apreciar, por primeiro, pedidos que devam ser apreciados na ins
tânciainferiorou que não foram nesta apreciados, sob pena de supressão
de instância e usurpação de competência, não havendo norma legal que
disponha o contrário.
A assertiva mais se coaduna com o princípio processual do duplo
grau de jurisdiçãoe da efetividade do processo, garantindo ao consumidor
dos serviços judiciários oportunidades amplas, irrestritas e de qualidade
para tecer impugnações a um suposto provimento desfavorável, aliadas à
interpretação mais consentânea do sistema e das disposiçõescontidas no
art.515, caput e parágrafo 1®,do CPC.
Admitirque um pedido possa serapreciado diretamente pelotribunal,
negando-se a viaexaustiva do recurso,é negar à parteo própriodireitode
ação.
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O PRINCÍPIO D O D U P L O G R A U D E JURISDIÇÃO

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA«'»

I — PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES
No nossomodestoentendimento,tem-sefeitomuitaconfusãoacerca do
principiodo duplo grau de jurisdição,com criaçõesdoutrináriase jurisprudenciais que o enfeixam numa forma burocratizante de aplicação, esque
cendo-se que o processo, assim como todas as suas formas, não tem um
fim em simesmo (princípioda instrumentalidadedas formas), pois que se
trataem verdade de um instrumentopara a realizaçãodo direitomaterial e,
em última análise, da própria paz social.
O primeiro equívoco que cometem parte da doutrina e aplicadoresdo
direito, data venia, ó pensar que o princípioem telatem sede constitucional,
com o argumentode que a ConstituiçãoFederalde 1988 o encampa, quando
disciplinasergarantiafundamentaldos litigantes,em processojudicialou admi
nistrativo,assimcomo de qualqueracusado,o contraditórioe a ampladefesa,
"com os meios e recursosa elainerentes”(incisoLV do art.59).
Ora,asexpressõesampla defesae recursosa elainerentes,em abso
lutojustificamtalpensamento. Como preleciona ManoelAntonio TeixeiraFi
lho,"aConstituiçãonão é um códigode processo”,razãopelaqual"ocons
tituintenão utilizouo vocábulo recursos no sentido técnico, ou seja, como
significantede instrumento de impugnação dos pronunciamentos jurisdicionais". E conclui: “Recurso, ai, significa, genericamente, o conjunto de
medidas necessárias à efetivagarantiada ampla defesa,da qualo contra
ditórioconstituiespécie"(destaques do autor).‘'»
Por isso que pode o legislador editar leique restrinja, numa dada
hipótese, o principio do duplo grau de jurisdição, porque em talhipótese
verificouque o princípioda economia processual é mais benéfico à socie
dade do que o outro,ou seja,verificouserum bem maioro resultadoútildo
processo (a efetividade),que pode ser implementado com segurança ain-*
1
(*)Juiz do Trabalho Substituto. Tribunal Regional do Trabalho da 15* Região.
(1) ManoelAntonioTeixeiraFilho."A Sentença no Processo do Trabalho". São Paulo. LTr. 1994,
pág. 107.
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da que não se dê caminho recursal à parte inconformada com a decisão,
mesmo porque o interesseparticularnão pode prevalecerjamais em detri
mento do interesse social.
De talsorte que entendemos tersido recepcionada pela nova ordem
constitucionala Lein.5.584/70, mais precisamenteo seu art.2®,§ 4«,razão
pelaqual eravedada a viarecursal nos dissídiosde alçada, no processo do
trabalho, salvo se versassem sobre matéria constitucional.Isso porque os
§§ 3®e 4®docitadodispositivolegalforamderrogadospelaLein.9.957/2000,
que instituiuo procedimento sumarissimo no processo do trabalho.
Mesmo porque já no Juizado Especial de Pequenas Causas (Lei n.
7.244/84) havia uma mitigaçãoda sistemática recursal,com a previsão de
interposiçãode recursoapenas para um órgãocolegiadocomposto de juízes
de primeirainstância (art.41,§ 1®).E foitãoprofícuaessa leique a inova
ção dos juizados especiais foiconsagrada na nova Lei Fundamental (art.
98, inciso I),sendo que na Reforma do Poder Judiciário, felizmente, tal
novidade vaiser estendida à Justiça Federal, inclusiveà Especializada do
Trabalho.
Dessa forma, caem por terra todos os falsos fundamentos que sus
tentam o alargamento da aplicação do princípiodo duplo grau de jurisdi
ção, que mantém a atual e malsinada sistemática recursal, porque o que
justificatalprincipionão é a maior experiênciajudicantedosjuizesde segun
da instância(fatoque às vezes não é verdadeiro, porque alguns provêm do
Quinto Constitucional e nunca foram julgadores anteriormente), nem mes
mo o argumento de que podendo sua decisão ser revistao juizse cerque
de maiores cuidados para proferi-la (argumento que parteda premissa de
queosjuizes,se nãoforem fiscalizados,tornam-sedéspotasou desleixados,
o que é um verdadeiroabsurdo), tampouco a alegaçãode que as decisões
de segunda instânciasão melhoresporqueproferidasporum órgãocolegi
ado (haja vista que as Juntas de Conciliação e Julgamento já eram
colegiados).
O que justificao principio do duplo grau de jurisdição,conforme as
severa ManoelAntonio,é “essa verdade-fatalidadeque assinalaos atosdo
homem: o ser naturaimente falível.Não que falhesempre: basta a possibi
lidade de falhar,para que se imponha a revisãode suas decisões" (desta
que do autor)1*'.
Destarte,sobretudoem causas de menor complexidade, não sejustifi
ca o fetichismodo duplograu de jurisdição.Nem mesmo em matériaestrita
mentede fato,porqueo juizde primeirainstânciafoiquem colheudiretamen
tea prova,tendo convividocom as partes,verificadosuas angústiase preo
cupações, seus gestos que muitas vezes informam mais do que suas pala
vras,razão pela qualtem muitomelhores condições de apreciartalfatocom
justiça.Principalmenteporque sua decisão não sedistanciatantodo momento
da produção da prova quantoo julgamento pela segunda instância.
(2)I d e m , i b i d e m , pág. 106.
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Il — A MELHOR EXEGESE DO ART. 515, DO CPC
Por outro lado, também tem sido feita uma enorme confusão entre
duplograu de jurisdiçãoe dupla apreciação da prova.Nada há no ordena
mento jurídicopátrio que assegure esta última, nominada na prática nãosupressão de instância.Assim, pelo princípiodo duplo grau de jurisdição,
qualquer das partes que se sentirprejudicadacom a decisão de primeira
instânciatem o direitode recorrerà segunda, paraprocurarobtera reforma
da decisão.
Ora, se o processojáse encontra no tribunal,o duplograu de jurisdi
ção jáfoialcançado. Porque baixaros autos para que haja dupla aprecia
ção da prova? Tal prática fere de morte os princípios da economia e da
celeridadeprocessuais, tãocaros à efetividadeda prestaçãojurisdicional,
e até mesmo o princípioda razoabilidade.
Não poroutrarazãoo § 1sdo art.515 do CPC disciplinatextualmente
que “Serão, porém, objetode apreciação e julgamentopelo tribunaltodas
as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença
não as tenhajulgadopor inteiro”.
No processodo trabalho,portanto,qual o coroláriode um reconheci
mento de vínculo empregatício, senão a condenação ao pagamento das
verbas rescisórias,de horas extrase outrasmais? Se afastada a prejudicial
de mérito prescrição, qual o corolário senão o conhecimento do próprio
mérito?
Ora, todas essas matérias(ouquestões),porcerto,jáestarãoexausti
vamente alegadas e discutidasno processo,sendo que a sentençasomente
não fezmenção a todaselasporqueparounas prejudiciais.Afastadasestas,
a únicacoisa que restaé o exame das questões remanescentes.
Como se não bastasse, no recursoordinário,o autorque recorreu da
sentença que decidiuinexistirvinculoempregatício,poróbvioque não pos
tula tão-somente a reforma, mas também a condenação do réu ao paga
mento das verbas trabalhistas elencadas na exordial.E nas contra-razões
certamente o réu se defendeu especificamente quanto a toda a matéria
recursal.Se não o fez, deve responder por sua culpa.E o mesmo se pode
dizerem relação à sentença que declarou a prescrição do direitode ação.
Por que os autos devem baixar à primeira instância? Para que haja
dupla apreciação da prova? Onde está previstoeste direito?
Veja-se, a propósito, a liçãode Giuseppe Chiovenda, que comentan
do sobre o recursoda apelação,que também no direitoitalianoé o recurso
tipico ou recurso por excelência (de se notarque o recurso ordinário é a
nossa apelação, no processo do trabalho), observa que nessas hipóteses
há um conflitoentreos doisprincípios:“o princípiodo duplograu de jurisdi
ção,que em sua mais conseqüente aplicaçãoconduziriaa remetera causa,
em todas as hipóteses, ao primeiro juiz; e o princípio da economia dos
processos, pelo qual o legislador se inclina, hoje, a temperar o rigor do
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primeiro princípio,com imporou permitirao segundo juizo julgamento da
causa, contentando-se, dessarte, mais com a possibilidadedo que com a
realidade do primeiro grau de jurisdição"(destaques do autor)'34
’.
E continua,comentando o art.492, do CPC italiano,quando este trata
da reforma de uma decisão interlocutóriaou incidental,em sede de apela
ção, afirmando que “na discordância entre o primeiro juiz,que não consi
deraa causa prontaparaa decisão,e o segundojuiz,que a entendeprepa
rada. prevalece o princípioda economia dos processos, e a causa perma
nece com o juiz perante o qual então se encontra, a fim de que imediata
mente a defina, conquanto o primeiro juiz não haja decidido ou talvez se
quer(sic) examinado o mérito"(destaques nossos),‘>.
Destarte, para aquele insigne processualista, até mesmo a reforma
de uma decisão interlocutória, em sede de apelação (em sede de recurso
ordinário,no processodo trabalho, mormente porque neste vigorao princí
pio da irrecorribilidade das decisões interiocutórias), quando a causa já
estiverpronta para a decisão, ou seja,jádevidamente instruída,não deve
dar ensejo à baixa dos autos para que haja dupla apreciação da prova.
Muito pelo contrário, deve o juiz do tribunal imediatamente se pronunciar
sobre o méritoda causa.
E,
de acordo com os exemplos dados, se prescrição é matéria de
mérito,quanto maiso seráa matériarelacionadaà existênciaou não de rela
ção de emprego no caso concreto.
Sendo assim, o Tribunalsomente poderia determinara baixa dos au
tospara a prolação de nova sentença, quando a causa não estivessedevi
damente instruída, para o que antes seria necessária, então, a comptementação da produção probatória.
Outrossim, a alegada supressão de instância é tão infundada que
basta ter bom senso (a lógica do bom senso, na lição insuperável de
Recaséns Siches),para se verificarque. em última análise,vai prevalecer
a decisão daquela mesma Turma, quiçá do mesmo Relator,em eventual (e
quase sempre certo) novo recurso.
A propósito,a redaçãodo art.40 e § 1*.do Regimento InternodoTRT
da 15* Região, é a que segue:
“Art.40. No processo de conhecimento e no de execução, con
siderados de modo autônomo, fica preventa para a apreciação dos
recursos ou de incidentes posteriores a Turma que tenhajulgado re
curso anterior.
§ 1® Na Turma, ficam preventos os Juízes relator e revisor do
recurso anterior."
E ao que nos parece,todos os tribunaisdevem terdisposiçãoanáloga.
(3) GiuseppeChiovenda.“Instituições de Oireito Processual Civil", vol. Ill,Tradução do original
italiano por Paolo Capitanio, com noias do Prol. Enrico Tullio Liebman; Campinas, Bookseller,
1998. pãgs. 294 e 295.
(4) Idem,ibidem,pág. 297.
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Por isso, equivocado o pensamento de Manoel Antonio, data venta,
ao afirmarque a norma do § 1ado art.515 do CPC se referea questõese
não a pedidos, porque ainda que conceitualmente sejam expressões dis
tintas, de longe se ensina que o método de interpretação gramatical ou
filológicoé o mais pobre de todos<5).
Se procedermosa uma interpretaçãosistemáticado art.515,do CPC,
como o próprio Professorsugere linhasadiante,constataremosque essas
questões devem estar inseridas na quantidade de devolução da matéria
impugnada, que é então submetida a reexame pela segunda instância,de
acordo com o caputdo citado dispositivolegal.
Ora, como já alinhavamos linhas atrás, quando o autor recorre da
sentença que decidiu não existirvinculo de emprego entreas partes,obvia
mente ele não postulatão-somente a reforma de taldecisão, mas também
a condenação do réu ao pagamento das verbas que tinhaelencado na pe
tição inicial, E nas contra-razões o réu deve se defender especificamente
quanto a esta matéria também, sob pena de preclusão. E a situação é a
mesma em se tratando de sentença que tenha declarado a prescrição.
Por fim, se aquela mesma Turma do Tribunal,e boa parte das vezes
por intermédiodos mesmos Relatore Revisor,é que vaidecidir,em segun
da e última instância,a matériafática,nadajustificaque hajaduplaaprecia
ção da prova.Istoequivalesimplesmenteao fetichismodasformase rituais
do processo, em explícita desatenção a outros princípios,quiçá mais im
portantes, como os da economia, da celeridadee da efetividadeda pres
tação jurisdicional.
Portanto, precisam nossos cultos e experientes juízes, alçados aos
tribunaispor issomesmo, refletiremum pouco mais sobreessas questões,
dando preferência, data maxima venia, em atenderao princípio da efetivi
dade do processo.

III — CONCLUSÃO
Entendemos, pois, que o principio do duplo grau de jurisdição não
tem sede constitucional, razão pela qual nenhuma das partes poderá ale
gar supressão do duplo grau, quando o próprio legislador entender que,
em determinadas hipóteses,eledeve cederlugarao princípioda economia
processual.
O principio em estudo não contempla a dupla apreciação da prova,
sendo que a norma do art.515, § 1a,do CPC, se interpretadaem conjunto
com a norma do caputdo mesmo dispositivolegal,autorizaa conclusãode
que não é necessária a baixados autos à primeirainstânciapara prolação
de nova sentença a respeitodo méritoda causa, quando ela (a causa) já
estiversuficientementepreparada para taldecisão.(
S
)
(S) ManoelAntonioT e i x e i r a Filho."Curso de Processo doTrabalho: Perguntas e Respostas sobre
Assuntos Polémicos e m Opúsculos-Específicos, n.12*. Recursos e m Espécie; S9o Paulo, LTr,
1997, págs. 12 e 13.
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Porúltimo,um alerta:o processocomum, com as alteraçõesdas Leis
ris.8.950, 8.951,8.952 e 8.953,de 1994, avançou no tempo, ao passo que
nós, aqui no processo do trabalho, que deveria sero mais célere e eficaz,
ficamos a cuidarde questiúnculasprocessuais, fazendo com que, na práti
ca, o processo trabalhista seja o mais burocráticode todos.
Esperamos que pelo menos na aplicação da Lei n. 9.957/2000, no
procedimento sumarísslmo trabalhista, não haja tanto apego ao rigor
formalístico do processo. Mesmo porque a citada leifoiInspirada na Lein.
9.099/95, que trata dos Juizados Especiais Cfveis e Criminais, sendo de
todos sabido que neles os princípiosda oralidade, simplicidade, Informali
dade, economia processual e celeridade (art.29)ganharam foro de rele
vância, na prática.
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D A P E N H O R A D E IMÓVEIS N A JUSTIÇA D O
T R A B A L H O E D E S U A INSCRIÇÃO N O
R E G I S T R O D E IMÓVEIS: C A S O S N O T Á V E I S

J O Ã O BATISTA DA SILVA« »
GUILHERME GUIMARÃES FELICIANO«"»

I — INTRODUÇÃO. PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES
Não é recentea polêmica que se estabelece entrejufzesdo trabalho
e oficiaisde cartóriosde imóveis,quando porinfortúnioos primeirosdepa
ram-se, na direção das execuções trabalhistas, com a necessidade de
constringirbens imóveis;na realidade,cuida-sede um óbice recorrenteno
cotidianoforense trabalhista.Por razões as mais diversas (esobre as mais
encontradiças nos debruçaremos adiante), oficiais cartorários tendem a
recusarcumprimento às ordensjudiciaisde inscriçãode penhoras de imó
veis e, mais raramente, à própria translação de domínio, por ocasião das
respectivasarrematações ou adjudicações.Agora, porém, irrompe um ele
mento novo — a manifestação do E. Conselho Superior da Magistratura
paulista,a propósito das providências de uniformizaçãode procedimentos
requeridaspelo Exmo. JuizCorregedordo E.Tribunal Regional do Trabalho
da 15‘Região, Dr.CarlosAlbertoMoreira Xavier(OfícioCR n.1.594/98,de
19.10.98).A solicitaçãoteveorigem em desinteligênciahavida na comarca
de Dracena, ante a negativado preposto da Serventia de Registrode Imó
veis e Anexos — com o referendodo juizde direitocorregedorpermanente
— em darcumprimento ao mandado de registrode penhora expedido por
ordem da Juíza Presidenteda Junta de Conciliaçãoe Julgamento local;na
oportunidade, houvera sidodecretada a prisãodo oficialcartorárioque, no
entanto, obteve liminar em habeas corpus perante o E.Tribunal Regional
Federal.À mercê desses fatos,o magistrado trabalhistaformulou consulta
à Corregedoria do E.TRT que, em parecer final,sugeriu o “contatocom o
(*)Juiz Federal do Trabalho Titular da 2‘Vara do Trabalho de Taubaté/SP.
(■*)Juiz Federal do Trabalho Substituto pela 15‘Região (circunscriçãode SSo José dos Campos),
doutorando e m OireitoPenal pela FOUSP e co-editordo Boletim do InstitutoManoel Pedro Pimente!
(érgSo cientificovinculado ao Departamento de OireitoPenal, Medicina Forense e Criminologia da
Faculdade de Direitoda Universidade de SSo Pauto).
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Exmo. Corregedor-Geral da Justiçado Estado de São Paulo, para o relato
dosproblemas enfrentados,a fimde que se estabeleçaum só entendimen
toacerca da matéria, de forma que possam serorientados, tantoos Oficiais
dos Cartórios dos Registros de Imóveis, quanto os Juizes de Direito do
Estado de São Paulo e osJuizes do Trabalhoda 15*Região.“
Ato contínuo, em sessão de 21.1.99, o Conselho Superiorda Magis
traturaestadualconsiderou não ser possível a assunção das providências
solicitadas, porque “em reiteradas ocasiões (...)sempre com suporte em
váriosjulgadosprolatadospelo PretórioExcelso (...),pelo Egrégio Superior
Tribunalde Justiça (...)e pelo Egrégio SuperiorTribunaldo Trabalhei'',res
toureconhecida a impenhorabilidade relativados bens Imóveis vinculados
por meio de hipoteca às cédulas rural, comercial e industrial, de maneira
que as constriçõesjudiciais e a prática dos atos espoliatóríos se mostra
inviável”.Em anexo,coligiuacórdãoda lavrado Des.Márcio MartinsBonilha1
(1) Aqui, urge ressalvar o v. acórdão do E. C S M e m pelo menos dois aspectos: por primeiro por
que. a rigor, não exisle u m ‘S u p e r i o r T r i b u n a l d o T r a b a l h o '.mas u m T r i b u n a l S u p e r i o r d o T r a b a 
l h o , conforme reza o arl.111.1,da Constituição Federal;a duas porque, denlre os Tribunais Supe
riores, nenhum apresenta jurisprudência tão heterogênea quanto o C. TST, até menos e m função
das peculiaridades de sua constituição: dezessete togados vitalícios,denlre os quais onze pro
vêm da magistratura trabalhista, três da Ordem dos Advogados do Brasil e três do Ministério
Público do Trabalho; além desses, mais dez classistas temporários (distribuídas as cadeiras,
parilaiiamente. entre trabalhadores e empregadores), que provém dos mais diversos sindicatose
recônditos do país (cf. parágrafo 1" do artigo 111 da L e x L e g u m , e m seus incisos Ie II).Dal por
que a reterêneia a “v á r i o s j u l g a d o s p r o l a t a d o s p e l o E g r é g i o S u p e r i o r T r i b u n a l d o T r a b a l h o " [sic],
sugerindo uma pretensa “j u r i s p r u d ê n c i a u n i f o r m e “ do TST a respeito (apta a abalizar o entendi
mento daquele Conselho), é de todo inócua. Se há, de lato, jurisprudência a respeito, caminha
juslamente no sentido oposlo. como salientou o E.TRT da 24* Região (Agravo de Petição n. 230/
97): “(...)a j u r i s p r u d ê n c i a r e m a n s o s a d o s n o s s o s T r i b u n a i s v e m e n t e n d e n d o q u e a r e s e r v a d e
i m p e n h o r a b i l i d a d e d i s c r i m i n a d a n o c i t a d o art. 57 c e d e v e z a o s c r é d i t o s t r a b a l h i s t a s e t r i b u t á r i o s ,
e m l a c e d o privil é g i o a b s o l u t o d o fisco, e s t a t u í d o n o s arts. 1 8 4 e 1 8 6 , d o C T N , p r i v ilégio e s t e q u e
s o m e n t e é d e s e r s u p e r a d o p e t o s créditos d e n a t u r e z a trabalhista, c o m o o d e q u e o r a c u i d a m o s “
( i n Revista LTr 62/98, págs. 541 -543 — negritamos).

Aliás, mesmo no Pretório Excelso outra é a lese prevalente.como se dessume do acórdão prolatado
e m 10.11.83, nos autos do Agravo de Instrumento n. 64-266-2, pela 11* Câmara do Tribunal de
Justiça de São Paulo (relator Salles Penteado);e sequer no C. STJ a tese 6 pacífica (veja-se, por
exemplo, o acórdão prolatado pela sua 3* Turma e m 6.6.95. nos autos do Recurso Especial n.
55.196-0-RJ. tendo por relatoro Min. Cláudio Santos: “A i m p e n h o r a b i l i d a d e d o s b e n s v i n c u l a d o s
à C é d u l a d e C r é d i t o I n d u s t r i a l , p r e v i s t a n o D e c r e t o - l e i n . 4 1 3 / 6 9 . n á o p r e v a l e c e c o n t r a os c r é d i t o s
t r i b u t á r i o s e t r a b a l h i s t a s “).

De se observar serem todas decisões p o s t e r i o r e s àquelas evocadas peto E. CSM. que se limitou
a c o p i a r as referências jurisprudenciais da teteeira lauda do acórdão prolatado nos autos da
Apelação Cível n.37.908-0/0. e m 15.5.97.0 argumento de autoridade, portanto, não viceja;e de
outro modo também não vingaria, já que ‘o D i r e i t o è c i ê n c i a d e r a c i o c í n i o ; c u r v a n d o - n o s a n t e a
r a z á o . n ã o p e r a n t e o p restigio profissional d e q u e m q u e r q u e seja. O d e v e r d o jurisconsulto é
s u b m e t e r a e x a m e o s conceitos d e q u a l q u e r a u t o r i d a d e , t a n t o a d o s g r a n d e s n o m e s q u e i l u s t r a m
a ciê n c i a , c o m o a d a s a l t a s c o r p o r a ç õ e s judiciárias. E s t a s e a q u e l e s m u d a m I r e q ü e n t e m e n t e d e
parecer, e a l g u n s l é m a n o b r e c o r a g e m d e o conlessar; l o g o seria insânia a c o m p a n h á - l o s s e m
i n q u i r i r d o s fundamentos d e s e u s a s s e r t o s ’ (Carlos Maximiliano. " H e r m e n ê u t i c a e A p l i c a ç ã o d o
D i r e i t o " . 16* edição. Rio de Janeiro, Forense. 1996, págs. 272-273); ou. no brocardo latino; n u l l i u s
a d d i c t u s j u r a r e i n v e i b a m a g i s t r i (ninguém está obrigado a jurar nas palavras de mestre algum).

De qualquer forma, a questão será retomada adiante, e m tópico próprio.
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(Apelação Cíveln.37.909-0/0,em que se discutiarecusa de registroa uma
carta de adjudicação expedida pelo Presidente da Junta de Conciliação e
Julgamento de Bauru), no qual ponderava:
“Antes de mais nada, é precisofrisarnão terhavido desrespei
toà coisajulgada, como o alegado peloapelante.O fatode serapre
sentado a registroum títulode ordem judicialnão o isenta do exame
qualificativo dos requisitos registrários, cabendo ao registrador (...)
apontar eventual hipótese de incompetência absoluta da autoridade
judiciária,aferira congruência do que se ordena, apurar a presença
das formalidades documentais e,finalmenle, analisara existênciade
eventuaisobstáculos registrários.A autoridadeda coisajulgada, por
tanto, não chega a tornarexigível,de maneira absoluta, a efetivação
do ato de registro, devendo o título ser submetido à qualificação
registráriacom rigorosaobservância dos princípiosque a regem".
Em função disso, o Conselho Superiorda Magistratura decidiu, por
votação unânime, determinar o arquivamento do pedido que lhe dirigirao
Juiz Corregedor Regional da 15* Região do Trabalho.
A decisão, quiçá algo corporativa, é sobretudo nefasta sob diversos
aspectos.Em primeirolugar,porque equivocada sob o pontode vistagenui
namente jurídico,como se verá.Em segundo lugar,porqueacabou referen
dando o descumprimento cabal e inconsequente de ordens judiciaisema
nadas por magistrados trabalhistas nos processos sob sua responsabilida
de, ordens essas que não provêm de autoridadejudiciária “absolutamente
incompetente"e que tampouco são,as mais das vezes, “incongruentes17).
Engendrou, no cotidianojá assoberbado do juizdo trabalho, uma compli
cação adicional:antes, o oficialcartorário tinha a opor à ordem de inscri
ção de penhoraapenas sua convicçãopessoale,mais raramente, a autori
dade (indevida na espécie) do juiz de direito corregedor das serventias
extrajudiciais;agora, tem-se uma decisão do Conselho Superiorda Magis
tratura do Estado de São Paulo. Mesmo juízes estaduais mais ciosos da
legalidadee conhecedores dos limitesde suas atribuições administrativas
enquanto corregedores de cartórios®ver-se-ãoà mercê das circunstânci
as;tenderão a sufragara recusa dos cartoráriosa elessubordinados, por(2) Digna de menção, a propósito, a decisão do Exmo. Juizde Direito Dr.Antonio Roberto Andolfato
de Sousa, prolerida e m consulta feita pelo sr.Oliciat Delegado do Serviço Registrai de Imóveis e
Anexos de Mirassol, e m relação à ordem de inscrição de penhora emanada pelo Presidente da
Junta de Conciliação e Julgamento deTanabi:
"2 — S e m adentrar o mérito da questão, ou seja, se é penhorável ou não o b e m cedido e m hipo
teca cedular, certo é que a ordem emanou de autoridade competente.
A decisão sobre a preferência deste ou daquele crédito sobre os bens do devedor, deverá ser
prolerida peta Justiça Trabalhista.
3 — D e s t a r t e , d e s e n t r a n h e - s e o m a n d a d o r e s p e c t i v o p a r a q u e s e j a r e g u l a r m e n t e c u m p r i d o ' (in
parecer da então Jufza Auxiliarda Corregedoria Regional da 15‘Região do Trabalho. Dra. Rita de
Cássia Scagliusi do Carmo, nos autos da Solicitação n.274/98-0, dirigida à Corregedoria Regio
nal pela Juíza Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Dracena).
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que o Conselho Superior da Magistratura reconheceu a esses últimos o
"direito"de aferir a congruência de ordens judiciais emanada por outros
magistrados.
É lição basilar de hermenêutica que nenhuma interpretação deve
conduzir ao absurdo. Nesse diapasão, pontifica Tércio Sampaio Ferraz
JúnioP*.com o acertoque o consagrou: “A provapeloabsurdocomeça por
admitirque a proposição a serexaminada é verdadeira. Aplicam-se a ela,
então, todas as regraslógicasda demonstração, paramostrarque, seguin
do a sua conseqOencialidade, chegamos a um resultadoinaceitável. Pas
samos, pois,da verdadepostuladadaproposiçãoà sua falsidade.(...)Vejase, por exemplo, a adoção do princípioda interpretaçãoliteralda leique,
por hipótese, é aceitomomentaneamente, mas que, desenvolvido à risca,
chega a uma patente injustiçaque destrói, inclusive, o própriosentido da
leique sepretendiacomo base de todoo raciocínio.Poresseprocedimen
toexplica-seo princípioclássicodo summun jus,summa injuria:toma-se
a lei,à risca conforme sua letra,e se chega a um resultadopatentemente
injusto!"(negritamos).
O E. CSM, todavia, aparenta desconsiderar liçãotão comezinha da
ciência hermenêutica, ao interpretaro direitoaplicávelà espécie e concluir
caberao registrador,no “examequalificativodosrequisitosregistrários",ana
lisara “congruência"da ordem judicial(ainda que emanada por autoridade
judiciáriacompetente) e,se necessário,recusar-lhecumprimento.O absurdo
da exegesesaltaaosolhosdiantede uma operaçãosilogísticarelativamente
simples (na esteira do procedimento acima descritopor FerrazJr.— argu
mento ad absurdum). Consoante o artigo92 da Constituição Federal, são
órgãos do PoderJudiciárioosTribunaise Juízesdo Trabalho(incisoVI),por
um lado, e os Tribunais e Juízes dos Estados, por outro (incisoVII).São,
portanto,doisramos distintosdo PoderJudiciárionacional,queexercemcom
absolutaautonomia a jurisdição,no âmbito demarcado pelo Poder Constitu
inteOriginário. Nessa medida, o que é decidido pelo juiz do trabalho nos
lindesde sua competência constitucionalnão pode sersubvertidoou refor
mado pelo juiz de direito ou peloTribunal de Justiça; a recíproca é igual
mente verdadeira. Os juízes estaduais e os Tribunais de Justiça não têm
qualquer ascendência sobre os juízes do trabalho, seja ela administrativa
ou jurisdicional;não podem fiscalizara regularidade de seus serviçosou o
nívelde seu desempenho (atribuiçãoprópria das corregedoriasdos Tribu
naisdoTrabalho),assimcomo não podem reformarsuas decisões— quais
quer que sejam — ou coarctar suas ordens (competência acometida aos
Tribunais do Trabalho). Decisões da Justiça Estadual vinculam juízes do
trabalho enquanto cidadãos (quando, e.g.,juiz trabalhista proprietário de
imóvel não obtém êxito em ação judicialde despejo que ajuizara em face
de seu inquilino), da mesma maneira que Juízes estaduais, em idêntica
condição, estão sujeitos a decisões provenientes do JudiciárioTrabalhista
(assim, v.g., se a Junta de Conciliação e Julgamento reconhece vínculo
(3) T é r c i o S a m p a i o F e r r a z Jr. "Introduçãoao Estudodo Olreilo— Técnica. Decisão,Dominação",
São Paulo. Atlas, 1991, pág.307.
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empregatício de doméstica em facede juizde direitoque, na hipótese, era
seu empregador);nãoos vinculam,porém,enquantoautoridadesjudiciárias.
Ou, em poucas palavras: a atividade jurísdicional do juiz do trabalho
não se submete ao crivo da Justiça Estadual e vice-versa™. Essa
inarredável compreensão — premissa maior do raciocínio que se seguirá
— não escapa, decerto, aos juízes de direito; afinal, entender de forma
diversa seria ferirde morte o princípiode autonomia que informaa ativida
de jurisdicional,atentarcontrao teordo Capítulo IIIdo Título IVda Consti
tuição Federal e incorrer em crassa inconstitucionalidade. Na prática, po
rém. o posicionamento do E. CSM não conduz a outro estado de coisas.
Senão, vejamos.
Em recusando cumprimento à ordem de registrode penhora de imó
velemanada do Juizdo Trabalho, o oficialcartorário— referendadoou não
pelo juizde direitocorregedor dos cartórios e/ou pelo Conselho Superior
da Magistratura— estádescumprindodeterminaçãojudicial.Ora, ao decidir
sobre a validade da penhora no bojo da execução trabalhista, o Juiz do
Trabalho estáprovendo a jurisdição,definida como "a força operativa com
que se realiza o 'imperium'do Estado para compor um litígio'™]portanto,
está a dizerconcretamente o direitoobjetivo, com poder de império. Deci
são dessa natureza (jurisdicional,por excelência, e prolatada no curso da
fase de execução da reclamatória) desafia recurso de agravo de petição
(art.897, a,da CLT), embargos do devedor(art.884 da CLT) ou ainda em
bargosà penhoraWl,conformeo posicionamentodoutrinário;o primeiroserá
julgadopelo Regional respectivo,e os demais pelopróprioJuizdoTrabalho
(cabendo, em caso de rejeição,agravo de petição para o E. Regional);ou
tra via não se abrirá à parte interessada, mercê do ordenamento jurídico
vigente.Note-se:em qualquerhipótese, a decisãosomentepoderá serata
cada nos lindesdo próprioJudiciário Trabalhista.Admita-se, porém, que o
oficialcartorário recuse registroà penhora do imóvel, sob quaisquer pre
textos;admita-se, mais,que sua recusa seja sufragada pelojuizde direito
corregedor dos cartórios e, posteriormente, pelo próprioCSM. Admita-se,
ainda,que o bem imóvelvenha a seralienadopara terceiro,antes da hasta
públicaque se realizaria no forotrabalhista;talalienação foratranscritano
registro imobiliário, visto que o oficial do cartório agora não vislumbrava
(4) Cf., a respeito. J o s é F r e d e r i c o M a r q u e s , 'Manual de Direilo Processual Civil"(alualiz. Viison
Rodrigues Alves). vol. I, 1* ed.. Campinas, Bookseiler. 1997. págs. 1SB-161: ' Ê a i s t o q u e s e
d e n o m i n a ‘i n d e p e n d ê n c i a j u r í d i c a 'd o juiz. M a g i s t r a d o s e t r i b u n a i s , p o r t a n t o , n o e x e r c í c i o d a j u r i s 
d i ç ã o , s o m e n t e e s t ã o v i n c u l a d o s a o direito objetivo, n ã o d e v e n d o o b e d i ê n c i a , n e s t e p a s s o , a q u a l 
q u e r o u t r o ó r g ã o d o E s t a d o , a i n d a q u e c o l o c a d o e s l e n a p r ó p r i a á r e a d o J u d i c i á r i o " . Mas especi

ficamente sobre a reciproca autonomia entre os diversos ramos do Judiciário, pontifica, ao anali
sar o a u t o g o v e r n o d a m a g i s t r a t u r a : " A d m i n i s t r a n d o e d i r i g i n d o , c o m a u t o n o m i a , o s s e r v i ç o s j u d i c i á 
rios. o s t r i b u n a i s p o d e m r e s g u a r d a r , a o m á x i m o , a i n d e p e n d ê n c i a d o s j u i z e s , s u b t r a i n d o - o s d e
i n t r o m i s s õ e s i n d e v i d a s e d a n o s a s d o s p o d e r e s políticos d o s E stados".

(5) J o s é F r e d e r i c o M a r q u e s , o p . cit., pág. 34.
(6) Nesse sentido. J o s é A u g u s t o R o d r i g u e s P i n t o , 'Execuçáo Trabalhista", Sáo Paulo. LTr, 1984,
pág. 92.
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qualquer óbice legal. E, por derradeiro, admita-se que, em praça ulteriormente realizada na forma do art.888 da CLT, o bem Imóvel venha a ser
arrematado ou adjudicado.Tanto a arrematação quanto a adjudicação, en
quanto atos expropriatórios, visam à transferênciada propriedade do bem
para o arrematante ou adjudicante;na espécie, porém, a propriedade imo
biliáriasomente se transferecom a transcriçãodo titulode transferência{in
casu,a cartade arremataçãoou de adjudicação:arts.703 e 715 do Código
de Processo Civil,c/c.art.769 da CLT) no registrodo imóveis (art.530,1,
do Código Civil).Quando a cartaforfinalmentelevada ao oficialdo cartório
imobiliário,negar-se-lhe-á transcrição, porque o imóveljáterá sido aliena
do para terceiro(oque, a propósito, ocorreu de fatoem 15.5.97, quando o
CSM confirmou a negativa de transcrição da carta de adjudicação antes
expedida pelo "r.Juízo de Direitoda 2aJunta de Conciliaçãoe Julgamento
de Bauru"[sic],em decisãoproferidanosautosda ApelaçãoCíveln.37.9080/0,jácitada, na qual era apelante o próprio reclamante-adjudicante).Pois
bem: conquanto a inscriçãoda penhoranão sejaconstitutivada constrição,
mas apenas declaratória,a ordem de penhoradimanada do juízotrabalhis
tateráse reveladode todo ineficaz:a adjudicação (ou a arrematação) terá
sido uma grandiosa falácia, sem qualquer resultado prático para o
adjudicante(ouarrematante).Embora se possa tentarcoloriro quadrocom
tintasmais suaves, a verdade é que o oficialcartorário,com o avalda Jus
tiça Comum, terá tornado ineficazes decisões judiciais constritivas e
expropriatóriasoriundasdo JudiciárioTrabalhista:um cidadão comum, não
investido de qualquer autoridade juridiscional, terá coarcfacfo uma ordem
judicial legítima, em detrimento do jurisdicionado. Ou, contrariandoa pre
missamaior:as decisõesdaJustiçado Trabalho(oude qualqueroutroramo
do Poder Judiciário nacional, que não as Justiças estaduais), conquanto
proferidas pela autoridade competente, estarão submetidas ao crivo da
JustiçaEstadual,desde que se refirama procedimentos expropriatóriosde
bens imóveis; afinal, o serventuário poderá, ao sabor das circunstâncias,
negar eficácia àquelas decisões, desde que se recuse — com a anuência
dos juízesestaduais — a cumprirordens judiciaisde registro.
Completa-se, pois,o silogismo.A conclusão do E. CSM — de que o
oficialcartoráriopode “aferiracongruência do que se ordena"e "analisara
existênciade eventuais obstáculos registrários",peloque "aautoridade da
coisajulgada (...)não chega a tornarexigível,de maneiraabsoluta, a efeti
vação do ato de registro"— ofende a premissa maior (inconteste);então,
não ó verdadeira(no campo da Lógica)e tampouco jurígena (nocampo do
Direitoe das ciênciasaxiológicas);exsurge,aí,a sentença lógica:a negati
vadiscricionáriado oficialcartorárioem efetivaro atode registrodepenhora
importa, potencialmente, em negativa de eficácia às ordens de constrição
e de expropriaçãoprovenientes da Justiça do Trabalho(premissa menor);
logo,se as decisõesjudiciaisdo JudiciárioTrabalhistanão sesubmetem ao
crivodaJustiçaComum (etantomenos de um cidadãocomum — premissa
maior), então não é dado ao oficialcartorário "aferircongruência" ou
identificar“obstáculos registrários"demolde a negaro ato de registro
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(conclusão)'7'
8.Ou, como oulrorapropugnouo próprioConselhoSuperiorda
Magistraturapaulista (Apelação Cível n.274.934), "ainstância administra
tivanão ó instânciarevisorada instânciajudicial".Nessa medida,a decisão
do CSM no Processo CG-27.125/98, assim como aquela proferidana Ape
laçãoCíveln.27.908-0/0,comportam censura sob o prismajurídico— por
ofendera premissa indelévelda plena autonomiados ramos do PoderJudi
ciário— e sob o prisma político— pela comoção institucional que virá a
gerar.
Não se questiona, aqui, a pertinência da recusa em caso de incom
petência absoluta da autoridadejudiciária(e.g.,ordem de penhora emana
da de Vara Criminal), mas apenas porque, nesse caso, o ato processual ó
Inexistente como seria, ad exemplum, sentença criminal condenatória
emanada de Vara Cível ou de Vara do Trabalho. Mas, à evidência, não ó o
que se verifica quando a penhora e a respectiva ordem de inscrição pro
vêm dos Juízes do Trabalho (que exercitamjurisdiçãocivil,no sentidoalvi
tradopor FredericoMarques“1,e portantodetêm competênciaparaatosde
constrição e de espoliação patrimonial).
De se salientar, ainda, a crassa inadequação do processamento re
servadoà solicitaçãodo Exmo. CorregedorRegional da 15* Região do Tra
balho(OfícioCR-1.594/98).Decidiuo CSM que, *como a matériaestáafeta
à competência deste ConselhoSuperiorda Magistratura, cabendo-lhe, nos
termos do artigo 186, incisoIdo Regimento Internodo Tribunalde Justiça,
ojulgamento, em graude recurso, dosprocedimentos de dúvida, em que
(7) Nesse sentido, V a l e n t i n C a r r i o n ("Comentários ã Consolidação das Leis do Trabalho". 21*
ediçáo, S. Paulo, Saraiva, 1996 (agosto), pág. 698), Francisco de Paula Sena Rebouças ( R e g i s 
t r o s P ú b l i c o s , a p u d Carrion). Afránio de Carvalho (Registro de I m ó v e i s , Rio de Janeiro, Forense.
1992, pág. 300) e Arnaldo Marmitl (A P e n h o r a — D o u t r i n a e J u r i s p r u d ê n c i a , 2' ed..Rio de Janei
ro, AlDE, 1992, pág. 136);o último observa que "ao titular d o o f i c i o i m o b i l i á r i o d e s f a l e c e o m e n o r
p o d e r p a r a n e g a r r o g i s t r o d e p e n h o r a d e t e r m i n a d o p o r m a n d a d o (...) I m p r o c e d e a r e c u s a ,
m e s m o q u e terceiro sej a o proprietário d o imóvel, v e r q u e o registro d e p e n h o r a n á o implica e m
c a n c e l a m e n t o d e d o m í n i o (...j"(negritamos). C o n t r a , na doutrina, Walter Ceneviva ( L e i d o s R e g i s 
t r o s P ú b l i c o s C o m e n t a d a , 12* ediçáo, Sâo Paulo, Saraiva. 1997), à pág. 198: ' S e o o l i c i a l v e r i f i c a r
q u e u m m a n d a d o judicial, e x p e d i d o p o r o u t r o j u i z q u e n ã o o s e u c o r r e g e d o r , f e r e o s p r i n c í p i o s d e
o r d e m p ú b l i c a q u e r e g e m o registro imobiliário, o u n á o e s t á d e a c o r d o c o m a s e x i g ê n c i a s c o n s 
t a n t e s d a lei p a r a o s t í t u l o s e m g e r a l , p o d e r e c u s a r - s e a r e g i s t r á - l o e d e c l a r a r d ú v i d a , s e t o r o
c a s o " . Sustenta o autor que o oficiaicartorário pode recusar registro a mandados judiciais expe

didos por quaisquer outros juízes (inclusive os estaduais) e negar cumprimento até mesmo à
ordem de seu juizcorregedor, se a entender ilegal.O magistério, porém, náo pode ser assimilado
na prática, por consagrar verdadeira autocracia do olicialde registro; melhor que se entenda ser
cabível a recusa apenas e m hipóteses de ordens m a n l l e s t a m e n i e I l e g a i s , com remiçáo ao artigo
22 do Código Penal (uma vez que. se a ordem lormanifesiamente ilegale ainda assim lorcumpri
da, o cartorário responderá por eventual ilícitopenal, náo l h e aproveitando a causa de inexigibiiidade de condula diversa, estatuída pelo referido arligo, e que excluia culpabilidade do agente). E
é claro que a ordem de registro de penhora de bem imóvel gravado com cédula hipotecária, pela
própria divergência doutrinária e jurlsprudenclal pendente, náo é " m a n i l e s l a m e n t e ilegal". Na ju
risprudência, confira-so acórdão protatado nos autos do Conflitode Competência n. 6.815/87 (2*
Seção, rei. Min. Geraldo Sobral), de 24.11.87, e m que o extinto Tribunal Federal de Recursos
alirmou a autoridade do juizde direitoda Vara de Registros Públicos de Porto Alegre, e m referen
dando recusa do oticlalcartorário diante de registro de penhora ordenado por juiz federal.
(8) " A j u r i s d i ç ã o o r d i n á r i a d i v i d e - s e e m penal e civil.A q u e l a t e m p o r o b j e t o a r e s o l u ç ã o d e litígios
p e n a i s ;e s t a , a d e litígios n ã o p e n a i s " ( o p . clt., vol. I,pág.114).
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é apreciada a viabilidadedo registrodos mandados de penhora, o expedi
ente foiremetido ao seu conhecimento". O argumento, “venia concessa",
chega acausarespécie.O E.TRTda 15*Região,atravésde seuCorregedor,
não “suscitoudúvida'e tampouco “apelou"de decisão proferida em proce
dimentode dúvida;antes,solicitouos bons ofíciosdo E.Tribunalde Justiça
de São Paulo para que fossem tomadas providências no sentidoda unifor
mização de procedimentos por parte de juízesestaduais, evitando futuros
conflitosentre juízes de direitoe juízes do trabalho. Em momento algum,
pugnou pela “reforma”do que decidirao Exmo.JuizCorregedor Permanen
teda Comarca de Dracena, mantendo a postura de recusa do oficialres
ponsável pela Serventia de Registro de Imóveis e Anexos. Em síntese, a
Corregedoria Regionalentendeuporbem exercitarpolíticade boa vizinhan
ça,preferindo-aao embate direto;um recursodiplomático,porém, foirece
bido e processado como autênticorecursojurídico,como se o E.TRT esti
vesse submetendo, como parte interessada, um litígioà apreciação do E.
CSM Nada mais inoportunoe,com toda franqueza, desrespeitoso.A dúvi
da, prevista no art.198 da Lei n.6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), “ó
pedido de natureza administrativa formulado pelo oficial, a requerimento
do apresentante de tituloimobiliário,para que ojuizcompetente decida
sobre legitimidade de exigência feita,como condição de registropretendi
do".A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 15* Região, atra
vés do ofício em questão, não pretendeu *impugnar'a dúvida do oficial
cartorário perante o juízo competente (inciso IIIdo artigo 198); tampouco
era a Corregedoria, na espécie, “apresentante" de títuloimobiliário para
registro.Sequer "ped/a"providênciaadministrativa para o registrodo man
dado de penhora, naquele caso específico;requeria, apenas, providências
para a uniformização dos procedimentos de registro envolvendo ordens
judiciaisemanadas de Juntas de Conciliação e Julgamento. E não preten
deu, em momento algum, “apelar"da sentençaproferidapelojuizde direito
corregedor das serventias extrajudiciais,na forma do artigo 202 da 6.015/
73 (faltarialegitimidadeativapara tanto*51)-O ‘recurso analógico'emprega
do peloCorregedor-Geral de Justiçanão tinha,assim, qualquercabimento;
o desassossego manifestado pela Corregedoria — fulcrado em razões de
ordem públicae de segurançajurídica— discrepaem tudo do inconformismo alimentado pelo apresentante de,títuloimobiliário— baseado apenas
no interesse pessoal do suscitante. É cediço que, se as situações fáticas
não se equivalem, não há espaço paraa analogia.Melhorseria,pois,que o
Corregedor do E.Tribunal de Justiçasimplesmente respondesse ao ofício
que lhe foidirigido— e que não se equipara, s.m.j.,a uma apelação.
(9) Ct. artigo202, i n fine, da Leide Registros Públicos.Comentando-a, obtempera W a l t e r C e n e v i v a
(op . cit., págs. 379-380): " O a r t i g o d e l i m i t a a l e g i t i m a ç ã o p a r a a p e l a r à s p e s s o a s q u e m e n c i o n a : a )
a o I n t e r e s s a d o , o u sela, a q u e l e e m c u j o n o m e s e ria e f e t u a d o o registro; b ) a o M i n istério Público,
n a q u a l i d a d e d o l i s c a l d a lei; c ) a o t e r c e i r o p r e j u d i c a d o . (...) O interessado é o a d q u i r e n t e d e
d i r e i t o r e a l o u t i tular d e d i r e i t o m o d i f i c á v e l p e l o r e g i s t r o (...) Terceiro prejudicado 6 t o d o a q u e l e
q u e p o s s a d e m o n s t r a r prejuízo c o n s e q ü e n t e d a r ealização d o registro o u d e s u a v e d a ç ã o . Dito
p r e j u í z o h á d e s e r e v i d e n c i a d o c o m o c o n d i ç ã o d e s e u i n g r e s s o n o s a u t o s (...)". Obvia mente que,

na espécie, a E. Corregedoria da 15* Região não se ajustava a nenhum desses ■perfis"
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Tudo issopara,em se introduzindoo tema, consignarmosdesde logo
nossa perplexidade; conquanto de fácil solução teórica, a questão assu
miu,no dia-a-diaforense,proporçõesdesconcertantese pouco alvissareiras
(talvez por razões mais políticasdo que jurídicas).Cumpre, porém, discor
rerlinearmente sobre a temática.É o que passamos a fazer.
II — DA PENHORA E DE SUA INSCRIÇÃO
11.1. Da competência da Justiça do Trabalho para determinar a
penhora de imóvel e sua inscrição
A competência materialda Justiçado Trabalhoestá delineada no art.
114 da Carta Magna, in verbis:
"Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgaros dissídios
individuaise coletivosentretrabalhadorese empregadores, abrangi
dos os entes de direito público externo e da administração pública
diretae indiretados Municípios,do DistritoFederal,dos Estadose da
União, e, na forma da lei,outras controvérsias decorrentes da rela
ção de trabalho, bem como os litígiosque tenham origem no cumpri
mento de suas própriassentenças, inclusive, colelivas"(g.n.).
Não ó despiciendo esclarecerque, além de constar, expressamente,
na partefinaldo artigo retrotranscrito,que a Justiça do Trabalho é compe
tentepara conciliare julgaros litígiosque tenham origem no cumprimento
de suas próprias sentenças, segundo a doutrina dos poderes implícitos,
nas cláusulas expressas, a Constituição expõe apenas os objetivos
essencias, istoé, os finsque devem ser atingidos,desdobrando-se pode
res outros que lhe são conseqüentes, envolvendo o exercício de poderes
secundários, os quais se apresentam como meios necessários à realiza
ção dos fins colimados. Sem os poderes implícitos, como Irisa Carlos
Maximiliano, nem valeriam os poderes expressos, pois, conforme afirmou
Rui Barbosa, com o vigorde suas palavras:"De que serve a mim conferirme uma faculdade qualquer se, implicitamente, conjuntamente, subtendidamente, com ela me não estiverem igualmente outorgadas as faculdades
necessárias ao desempenho desse mandato?”'’0'.
Destarte, a Constituição não contém preceitos inoperantes, pois, to
dos os que nela se contêm devem serexecutados, tendo a Justiça do Tra
balho competência para determinar todos os atos necessários ao desem
penho de sua competência constitucional,incluindoatémesmo litígiosque
envolvam terceirosque não participaramdo processode cognição,como é
o caso,exemplificativamente,da açãode Embargos deTerceiros(arts.1.046
e seguintes do CPC).1
0
(10) ApudSahMMaluf. in''DireitoConstitucional", is*edição, 1983, Editora Saraiva,págs.120/122.
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É óbvio que estão incluídos no processo de execução os atos de:
penhora de imóveis, com o seu conseqüente registrono Cartóriode Regis
trode Imóveis,e alienaçãoem hastapública,com a conseqüenteexpropria
ção dos mesmos, entregando-se o dinheiroarrecadado ao credor, no caso
de arrematação, ou,ainda,o deferimento de adjudicação do bem penhora
do (art.708, incisos Ie li,do CPC, g.n.).
A rigor, o registro de penhora de imóvel determinado pelo Juiz do
Trabalhoindependede mandado, pois,nos termos do art.79,incisosIIe III,
da Lein..6.830, de 22.9.80,aplicável,subsidiariamente, à execução traba
lhista,porforça do art.889,da CLT, estabelece que o despacho positivona
inicialimporta em ordemparapenhora seo credornãopagar, nem garantir
a execução, pormelo de depósitoou fiança(IncisoII)e registrodapenhora
independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, obser
vado o disposto no art. 14, este estabelecendo que o Oficial de Justiça
entregará conlrafó e cópia do termo ou auto de penhora, com a ordem de
registrode que tratao art.1®,IV:I— no oficiopróprio, se o bem forimóvel
ou a ele equiparado (g.n.).O dispositivo menciona ordem e não solicita
ção, portanto,o oficiode vênlaenviado ao MM. JuizCorregedordos Cartó
rios constitui ato de cortesia e não formalidade imposta por lei, mesmo
porque a ordem ó dirigidaao Oficialdo Cartório de Registrode Imóveis e
não ao JuizCorregedor.
A própriaCorregedoria-Geral daJustiça do Estado de São Paulo, nos
autos do Processo n. 13.527/96, da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste,
através do Exmo. Sr. Dr.Márcio Martins Bonilha, Corregedor Geral, apro
vou parecer do MM. Juiz Auxiliar, Marcelo Martins Berthe, no qual ficou
assentado:
“Em sendo determinado peloJuiz do Trabalho, tantoo registro
da penhora, como a posterioraverbação de cancelamento deste re
gistro, deverão ser realizados independentemente de custas, contri
buiçõese emolumentos, jáque a gratuidadeé da índoledo processo
trabalhista,e, consequentemente, de todos atos processuais neces
sários para o seu regular desfecho, incluídos aíaqueles registros e
averbações determinadas em execuções trabalhlstasT(g.n.).
A segunda seção do SuperiorTribunal de Justiça ,em 14.4.99, deci
dindoConflitode Competência n.24.413-São Paulo(98/0000-684-2),entre
a, então, 1*JCJ de Franca e o Juiz de DireitoCorregedor permanente da
quela localidade, em caso absolutamente Idêntico, conheceu do conflito
nos seguintes termos, in verbls:
“Competência. Registroda penhora determinado em execução
trabalhista.Obstáculocriadopeloserventuáriocom amparo em deci
são proferida pelo Juiz Corregedor permanente da comarca. Não é
dado ao Juizcorreicional, no exercício de sua função administrativa,
opor-se ao que fora ordenado, sob império de decisão proferida em
feito jurisdicionalizado. Precedente do STJ. Conflito conhecido, de
clarando competente a suscitante".
170

Inquestionável, assim, a competência da Justiça do Trabalho, órgão
do Poder Judiciário (art.92,incisoIV,da Carta Magna), paradeterminara
penhora e sua respectivainscrição,em execução trabalhista.
III — DAS HIPÓTESES MAIS COMUNS DE RECUSA DE REGIS
TRO POR OFICIAIS IMOBILIÁRIOS
111.1. Imóvel gravado por cédula de crédito industrial
O art.57 do Decreto-lei n.413, de 9.1.69, no qual se escudam os
Oficiaisdos Cartórios de Registro de Imóveis para não registrarem a pe
nhora determinada pela Justiçado Trabalho, estabelece in verbis:
"Os bens vinculados à Cédula de Crédito Industrialnão serão
penhorados ou seqúestrados por outras dívidas do emitente ou do
terceiro prestante da garantia real.Cumprindo a qualquer delas de
nunciar a existência da cédula às autoridade incumbidas da diligên
cia,ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelosprejuí
zos resultantesde sua omissão."
A interpretaçãoliterale açodada desse artigo,à primeira vista,apa
rentaconferirrazãoaos OficiaisCartoráriospara não registrarema penho
ra;todavia, é cediço que a interpretaçãoliteralou gramatical é o mais po
bre dos métodos interpretativos da lei, razão pela qual, para se saber a
mens legis é necessário socorrer-se da interpretação sistemática, e esta
conduz à ilaçãode que a impenhorabilidade não é absoluta, podendo ha
ver penhora para satisfazeras obrigações trabalhistas, previdenciárias e
fiscais, tendo o emitente da cédula a obrigação de manter em dia o paga
mento dos tributose encargosfiscais,previdenciáriose trabalhistasde sua
responsabilidade, inclusive, a remuneração dos empregados, exibindoao
credor os respectivos comprovantes sempre que lhe forem exigidos (art.
60, do Decreto-lein. 413/69, g.n.).
Como se vê, o credor hipotecário pode exigir os comprovantes de
pagamento dos encargos trabalhistasde responsabilidadedo emitente da
cédula, inclusive quanto à remuneração dos empregados; não o fazendo,
incorreem culpa invigilando,devendo arcarcom as consequências de sua
incúria, não podendo o oficialdefender os interesses do credor hipotecá
rio,interpretando a leicom o argumento de que o bem é impenhorável.
Na jurisprudênciado STF prevalecea tesede que o privilégioconsa
grado pelo art.184/CTN em favordo créditotributárionão foiafastadope
losarts.57 e 59 do Decreto-lei n.413/69, conforme a seguinteementa:
"Na jurisprudência do STF prevalecea tese de que o privilégio
consagrado peloart.184do CTN em favordo créditotributárionãofoi
afastado pelos arts.57 e 59 do Decreto-lei n.413/69'’1'11.*
(11)TJ/SP, 11* Câmara, Al n. 64.2S6-2. d# 10.11.63, Rei.Salles Penteado, citado na RT 593/119.
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Também já se decidiu que a impenhorabllldade dos bens vinculados
à Cédula de Crédito Industrial não é absoluta, não ocorrendo a exceção
prevista na parte finalprevista no art.184 do CTN, in verbis:
"Não havendo o Decreto-lei n.413/69 estabelecido a impenhorabilidade absoluta dos bens vinculados à Cédula de Crédito Indus
trial, não ocorre a exceção prevista na parte final do artigo 184 do
CTN, nem arreda o prevalecimento do privilégiodo Crédito fiscar,,,2).
Em decisão mais recente,o Colendo SuperiorTribunalde Justiçaas
sentou que “A impenhorabilidade dos bens vinculadosà Cédula de Crédito
Industrial prevista no Decreto-lei n.3/69, não prevalece contra os créditos
tributários e trabalhistas"(,3>.
Se pode serpenhorado em execução fiscal,também pode em execução
trabalhista,pois,nos termosdo art.186do CTN, “o créditotributáriopreferea
qualquer outro, seja qual fora natureza ou o tempo da constituição deste,
ressalvadosos créditosdecorrentes da Legislaçãodo Trabalho"(g.n.).
O art.102 da Leide Falências(Decreto-lein.7.661,de 21.6.45) esta
belece que, “ressalvada, a partirde 2 de janeirode 1958, a preferênciados
créditos dos empregados, por salários e indenizações trabalhistas, sobre
cuja legitimidade não haja dúvida, ou quando houver, em conformidade
com a decisão que foi proferida na Jusliça do Trabalho, e, depois deles,
preferência dos credores por encargos ou dívidas da massa (art.124), a
classificaçãodos créditos,na falência,obedece à seguinteordem: I— cré
ditos com direitosreais de garantias;II— omissisT(g.n.).
Os créditoscom direitosreais de garantia são colocados depois dos
créditostrabalhistase credores com encargos ou dívidasda massa (g.n.),
portantonem o credorhipotecárioe nem os Oliciaisde Registrode Imóveis
podem obstaro registrode penhora de imóvel vinculado à Cédula de Cré
dito Industrial.O credor hipotecário tem legitimidade para ajuizaração de
Embargos deTerceirosvisando a obstar a alienaçãojudicialdo bem objeto
da hipoteca (art.1.046, inciso II,do CPC), mas não tem legitimidade para
obstara penhora e seu registrono Cartóriode Registrode Imóveis.
Não pode,ainda, passar despercebidoque o art.759, parágrafoúnico,
do Código Civil de 1916, tratando da preferência dos credores hipotecário
e pignoraticiopara excutira coisa hipotecada ou empenhada, jáestabele
ceu que esse direito não prefere “a dívida proveniente dos salários dos
trabalhadores agrícolas, que será paga, precipuamente, a quaisquer ou
tros créditos pelo produto da colheita para qual houver concorrido com o
seu trabalhoig.n.).1
2
3
(12) TJ/SP. 12* Câmara. Al n 64 127-2. de 29 9 83. Rei. Des Prado Rossi, citado na RT 580/111.
(13) STJ. 3* Turma. Rec. Especial n. 55.196-0-RJ. Rei. Min.Clâudio Santos, j.6.6.95. nâo conhe
ceram, DJU 9.10.95. pâg. 33.550,1* Col.
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O art. 449, parágrafo 1®, da CLT, com redação da Lei n. 6.449/77,
estabeleceu que “na falência,constituirãocréditos privilegiados a totalida
de dos salários devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a
que tiverdireito.”
De tudo quanto foifundamentado, conclui-se que o imóvel gravado
porhipotecavinculadaà Cédulade CréditoIndustrialé penhorávelem exe
cução trabalhista,em consequência do privilégiodo créditotrabalhistaso
bre o crédito com garantia real.
III,2. Indisponibilidade da Lei n. 8.397/92<14>
Alegam algumas serventias imobiliárias que não admitem inscrição
da penhora de imóveis que tenham sidodeclarados indisponíveispelaJus
tiça Federal, na forma da Lei n. 8.397, de 6.1.92 (“instituimedida cautelar
fiscale dá outrasprovidências'). Consoante o artigo 2a desse diploma, "a
medida cautelarfiscalpoderáserrequeridacontrao sujeitopassivode cré
ditotributárioou não tributário,regularmente constituídoem procedimento
administrativo, quando o devedor: I— sem domiciliocerto,intentaausen
tar-seou alienarbens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo
fixado;II— tendodomiciliocerto,ausenta-seou tentase ausentar, visando
a elidiro adimplemento da obrigação;III— caindo em insolvência, aliena
ou tenta alienarbens que possui; contraiou tenta contrairdividasextraor
dinárias;põe ou tentapôrseus bens em nome de terceirosou comete qual
queroutroato tendentea frustrara execuçãojudicialda DividaAtiva;IV—
notificadopeia Fazenda Públicapara que proceda ao recolhimentodo cré
dito fiscal vencido, deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se garantida a
instância em processo administrativo ou judicial;V — possuindo bens de
raiz,intentaaliená-los,hipotecá-losou dá-losem anlicrese,sem ficarcom
algum ou alguns, livres e desembaraçados, de valorigual ou superior à
pretensão da Fazenda Pública."O artigo49 da Lei n.8.397/92 estabelece
que a decretação da medida cautelarfiscalproduz, de imediato, a indispo
nibilidade dos bens do requerido, até o limiteda satisfaçãoda obrigação;
daíporque, uma vez decretada,deve sercomunicada “incontinenti"ao re
gistropúblicode imóveis,ao Banco Centraldo Brasil,à Comissão de Valo
resMobiliáriose às demais repartiçõesque processem registrosde trans
ferênciade bens, a fimde que, no âmbito de suas atribuições,façam cum
prira constriçãojudicial(art.4a,§ 3a).A medida cautelarfiscalhá que ser
requerida ao juizcompetente para a execução judicialda Dívida Ativa da
Fazenda Públicada União,dos Estados,do DistritoFederal, dos Municípios
e das respectivasautarquias"5>(art.1®c/cart.5a,caput).5
1
4
(14) Tai objeção foiapresentada nos autos do Processo n.449/93, da 3* Vara do Trabalho de São
José dos Campos.
(15) O que significaque, a se considerar auto-apticável a regra introduzida pela Emenda Consti
tucional n. 20 de 15.12.98 (art. 114. § 35.da Constituição Federal: "Compeleaindaà Justiçado
Trabalhoexecutar,deoficio,ascontribuiçõessociaisprevistasnoart.195,1,a, e II,e seusacrés
cimoslegais,decorrentesdassentençasgueproferihj.ojuizdo trabalho passa a ser auloridade
judiciária competente para decretar a medida cautelar liscal, desde que se tratede execução da
Divida Ativa do InstitutoNacional de Seguro Social (que é autarquia federal).
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A recusa,nesse caso,tem esteionacompreensão de que,se os bens
foramtornadosindisponíveis(inclusiveos imóveis),não cabe qualqueroutro
ônus,judicial(como é a penhora) ou extrajudicial(hipoteca,anticrese),que
importe em começo de alienação.Talcompreensão peca pelo que tem de
superficial:decorre de exegese prematura e simplória, conducente a erro
inevitável.
Em primeiro lugar,o atode penhora não é um ato de alienação, mas
um atode constriçãojudicial,nada Impede que recaia sobre bens proviso
riamente inalienáveis, na medida em que a indisponibilidade poderá ces
sar, e então prevalecerá, entre credores sem preferência, o benefício de
ordem decorrente das penhoras.
Em segundo lugar,a Lei n.8.397/92 cuida de execução fiscal,visan
do a garanti-lacom uma medida cautelarfiscal.Nessa esteira,dizrespeito
a créditosde natureza tributária(ou ainda créditos não tributários,ex vido
artigo2® da Lein.8.397/92,c/c.artigo2®,caput,da Lein.6.830/80e Lein.
4.320/64; mas dessa hipótese sequer cogitaremos, pois seriam créditos
ainda menos privilegiadosque os fiscais).Pois bem: reza o artigo 186 do
Código Tributário Nacional que “o crédito tributáriopreterea qualquer ou
tro,sejaqualforanaturezaou o tempode constituiçãodeste, ressalvados
os créditos decorrentes da legislação trabalhista". Os créditos
exeqüendos, nos processos trabalhistas, são decerto “decorrentes de le
gislação trabalhista”(ressalvadas certas exceções pontuais: honorários
periciaise advocatícios, custas judiciais, repetição de Indébito trabalhista,
contribuições sociais em face da EC n.20/98); portanto, preponderam so
bre qualqueroutrocrédito— inclusivesobre créditosfiscais(como são os
créditosda União, dos Estados, dos Municípios e das suas autarquias). À
evidência, esse artigoda Lei n.5.172/66 — Código TributárioNacional—
não foi revogado pela Lei n. 8.397/92, nem poderia ser, já que a lei em
questão é ordinária,enquantoque o CTN, porforçade art.146,III,ae b,da
Constituição Federal, tem “status"de leicomplementai. Dessarte, cum
pre ao intérprete legal — por excelência, o Juiz — proceder à chamada
interpretação sistemática''7',compatibilizando o art.4® da Lei n.8.397/92
com o art.186 do CTN. Com efeito,que eficáciateriaessa últimanorma, se
a penhora (bem como o seu registro)e a excussãode imóveisparaa satis-1
6
7
(16) Cf., in verbls, Hugo de BritoMachado (“Curso de Direito Tributário“, 13* ed., Sâo Paulo,
Malheiros, 1998, páfls. 54-55: "O Código TributárioNacionaltratada matériareservada às leis
complementares, porIstohádeserconsideradouma leicomplementar.NSo temestenomepor
quena época em que lolvotadoa ConstitulçàoFederalnão faziaa distinçãohojeadotada.Hoje,
porém,estandoa matériadequeseocupareservadaàsleiscomplementares,nãopodeo Códi
go TributárioNacional aar modificado ou revogadopor leiordinária. N3o é que o Código
TributárioNacionallenhapassadoa seruma leicomplementar.É quesomentea leicomplemen
tarpodetratar,atualmente,dematériaconstantedaqueleCódigo"(negritamos).
(17) “Baseada no pressuposto de que, em Iodasas ciências,cada um de seusprincípios tem
Intimaconexão com outros, a assim, se compararmos um dispositivolegalcom outros de leis
diversas,mas referentesaomesmo objeto,ter-se-áexplicadoo dispositivoem exame’{Dicionário
Jurídico,Academia Brasileira de Leiras Jurídicas, 4* edição, S. Paulo, Forense Universitária, 1996,
pág. 427 (verbete ’InterpretaçãoSistemática]).
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fação de créditos trabalhistas exeqüendos somente pudesse ser levada a
cabo após a quitaçãodos débitostributáriosdo executado que tevedecre
tada contra sia medida cautelarfiscal? Haveria, efetivamente, ‘privilégio"
para o crédito trabalhista? Evidentemente que não. Restaria patente, isto
sim,a preferênciainconteste(eilegal)do créditotributário;afinal,somente
após a satisfaçãodo Fiscoe em remanescendo algum patrimônio,poderia
o trabalhador ver atendido o seu crédito trabalhista.Interpretação tão im
própria do artigo 4* da Lei n.8.397/92 redundaria, por consequência, em
negativa de vigênciaà norma do artigo 186 do CTN. Ou, sob outra ótica,
ter-se-iapor inaplicávelo artigo49,uma vez que, em sendo a Lein.8.397/
92 uma lei processual tributária, deveria se submeter aos princípios
insculpidos no Código Tributário Nacional (inclusivequanto aos privilégios
docréditofiscal),e pelocontrárioos estariaviolando.Melhor,pois,a exegese
sistemática, que garante subsistência a ambos os dispositivos legais: a
indisponibilidade do artigo4Bda Lein.8.397/92, em se tratandode divida
fiscal, prevalece apenas em relação aos créditos que não preferem aos
créditos tributários.
A interpretação lógicatambém conduz à mesma conclusão; na ver
dade, bastariao bom senso parapercebê-lo.A se compreendero precitado
artigo4®como pretendem algumas serventiasextrajudiciais,a inadimplên
cia fiscaldo executado ocasionaria, no fim das contas, uma certa regalia:
dianteda impossibilidadede se inscreverpenhorastrabalhistas(assimcomo
quaisquer outras),poderia aquele executado, num lapsotemporal hipotéti
co entre a cessação da eficáciada medida cautelarfiscal(artigo 13 da Lei
n.8.397/92)e a expediçãode novos mandados de penhora, alienaros bens
imóveis remanescentes sem maiores dificuldades, à falta da publicidade
do artigo 659, parágrafo 4®.do CPC. Assim, o devedortrabalhista e fiscal
teria um benefício de que não goza o devedor simplesmente trabalhista.
Além dos incontáveis transtornos para os juízos executantes, um talen
tendimento não deve vicejarpor subverter a própria teleoiogia do ordena
mento jurídico. Daí a conclusão: a despeito da indisponibilidade do artigo
4®,caput,da Lei n.8.397/92, os registros de penhoras de qualquernature
za sãoperfeitamentepossíveis,justamente por não importarem em aliena
ção.Apenas na fase expropriatória da execução se haverá de questionar,
antesdo registro,qualo créditoprivilegiado(questionamentoque, a propó
sito, deve ser posto pelas partes interessadas ou pelo próprio oficial
cartorário,e deslindado pela autoridadejudiciáriacompetente).
Assim,tantoa interpretaçãológicaquantoa sistemáticademonstram
que o legislador,ao erigira regrado artigo4®da Lein.8.397/92,pretendeu
abranger apenas os atos de alienação que são de interesse do devedor
fiscal (como, por exemplo, um contratode compra e venda);com isso,coí
be-se a sonegação. O dispositivo não obsta a consecução de atos que,
pelo contrário, lhe são desinteressantes, e que ademais não correspon
dem a atos típicos de alienação, como a penhora em processos judiciais
(item 5 do incisoida Leide Registros Públicos).
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III.3. Comprovação dos pagamentos de ImpostoTerritorial Rural,
na forma da Lei n. 9.393/96'181
9
'
Alega-se também, no caso de imóveisrurais!'9|,que o artigo21 da Lei
n.9.393/96 exigiria,para o registroda penhora, apresentação dos compro
vantes de pagamento do ITR (impostosobre a propriedade territorialrural)
dos cincoúltimos exercícios, ou então de Certidão de Tributose Contribui
ções Federais que lhesfaça as vezes.
Referido dispositivo legal estabelece que “é obrigatória a comprova
ção dos pagamentos de ITR, referente aos cinco últimos exercícios, para
serem praticados quaisquer dos atos previstos nos artigos 167 e 168 da
Lein.6.015
dentreessesatos,estáa penhora de imóveis(artigo167,
I,n.5).Imagine-se, então, que o devedor numa execução trabalhista,pro
prietáriode imóvel rural, não tenha pago o imposto territorialruraldos últi
mos cincoanos; não podendo comprovaros pagamentos, a penhora dessa
gleba rural— por ser atoprevistono artigo 167 da LRP — não poderia ser
inscrita. De conseguinte, em princípio assistiria razão ao oficialcartorário
renitente, ao menos numa interpretação literal da lei. No entanto, ainda
aqui a reies interpretação literal não se mostra a mais idônea para uma
exegese consistente do texto normativo.
Uma vez mais, evoca-se o artigo 186 do Código TributárioNacional,
que atribuimáxima prioridadeaos créditostrabalhistas(em detrimentodos
créditos tributários).Os créditos do exeqüente, de natureza trabalhista—
ressalvadas as exceções supra-transcritas — ,preferem aos créditos fis
cais(taiscomo os créditosda União Federalem facedo não pagamento de
imposto sobre a propriedade territorial rural). Pelas mesmas razões
expendidas acima, não se há de entenderque a Lei n.9.393/96— mera lei
ordinária — tenha ab-rogado (ou derrogado) o artigo 186 do CTN. Mais
uma vez,impõe-se a interpretação sistemática;ou,de outromodo, admitirse-ia a preferênciado credito tributáriofederal,ao arrepioda Lei n.5.172/
66, se somente após a quitaçãodesse (eface à apresentação dos respec
tivoscomprovantes de pagamento para os últimoscinco anos), o hipossuficiente econômico lograsse ver satisfeitos seus direitos laborais. Negarse-ia vigência, outra vez, ao artigo 186 do CTN, como corolário de uma
interpretação indevidado malsinado artigo21 da Lei n.9.393.
Trilhemos,agora, a senda da interpretaçãológica,à maneira do tópi
co precedente. Compreensão similar do artigo 21 granjeia ao executado
com dívidas (iscaise trabalhistas o benefício de não terregistrada a pe
nhora incidente sobre seu imóvelrural;vê-se livrepara alienara coisa, ao
seu taiante,sem que a penhora possa seroposta a terceirosde boa-fé, por
não lhe haver sido dada a publicidade do art.659, § 4®,do CPC. Assim, o
devedor trabalhista e fiscal também estaria a gozar de regalias que não
(18) Objeção apresentada à Vara do Trabalho de São João da Boa Vista, e m vários processos,
pelo oficial do Registro de imóveis e Anexos de Vargem Grande do Sul.
(19) O Código Tributário Nacional (arligo 29) fala e m p r o p r i e d a d e territorial rural, definida como
■i m ó v e l p o r n a t u r e z a , c o m o d e f i n i d o n a l e i civil, l o c a l i z a d o f o r a d a z o n a u r b a n a d o M u n i c í p i o " .
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alcançam o simples devedor trabalhista.Mais uma vez, cumpre recusar a
interpretação, por conduzir ao absurdo. O que pretenderiam os senhores
oficiais de cartórios imobiliários? Que a Justiça do Trabalho (ou qualquer
outra) concitasse o devedor a apresentaros comprovantes de pagamento
de ITR, alertando-oque a providência tem por escopo viabilizaro registro
da penhora pendente sobre o seu imóvel? A vingartalidéia, tão logo fos
sem acionados na Justiça Obreira, os proprietários rurais cessariam os
pagamentos de ITR.
Assim como na hipóteseanterior,a regraem comento— artigo21 da
Lei n.9.393 — cinge-se aos atosque, mencionados nos artigos 167 e 168
da Lei de Registros Públicos, são de interesse do proprietário.Assim, por
exemplo, o registrode uma compra e venda ou de uma servidão predial,o
loteamento rural, a instituição de bem de família: a providência interessa
ao proprietário, mas para procedâ-la deve demonstrar ter pago todos os
ITRs dos últimoscincoanos.A restriçãonão se aplicaa atosque, ao revés,
preferiria o proprietário não os ver realizados (como os referidosno artigo
167, I,n. 5).O legislador e a Fazenda Pública não estariam coibindo so
negações, se“premiassem"o proprietárioinadimplentecom a impossibilidade
de registrode atos que conslringem seu patrimônio.
IV — DAS ATRIBUIÇÕES DOS OFICIAIS DOS CARTÓRIOS DE
REGISTROS DE IMÓVEIS PARA EXAME DAS FORMALIDADES
EXTRÍNSECAS DO TÍTULO SUBMETIDO A REGISTRO
Os oficiaisdos Cartóriosde Registrode Imóveis,no exercíciode suas
funções administrativas, policiam o registropúblico, resguardando-o da vio
lação de suas regras próprias e peculiares, velando pela observância das
exigênciasa elanecessárias,mas não tendocompetência para incursionarem no exame do mérito de questões de altaindagação.
Em suma, quando a ordem judicial emanar de magistrado que não
exerça a função corregedora, pode o oficialrecusar o cumprimento à or
dem, mesmo legal,mas, tão-somente se houverexigênciaformal a ser sa
tisfeita,com base em dados existentes em Cartório120'.
A decisãoquanto à penhorabilidadedo bem imóvelgravado porhipo
teca de crédito industrial em execução trabalhista tem evidente conteúdo
jurlsdicional, reclamando interpretação da lei,inserindo-se na competên
cia da Justiça do Trabalho, pois tanto o Juiz da Justiça Comum Estadual
quantoo JuizFederal,e também oJuizdoTrabalhopodem interpretaro art.
57 do Decreto-lei n.413/69, no caso concreto, istoé, o Juiz do Trabalho
pode determinar o alcance da aplicabilidade do malsinado art.57 do De
creto-lei n. 413/69, no âmbito do processo executivo trabalhista, pois se
trata de efetivocumprimento de sentença prolatada peiaVara do Trabalho
(art.659, li.daCLT).
(20) Lei aos Registros Públicos Comentada, de WaliarCeneviva, Editora Saraiva, 1995. pág.302.
Verbete 398 epág. 417.
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O óbice levantado pelos Oficiaisdos Cartórios de Registro de Imó
veis não tem pertinência com a apreciação das formalidades extrínsecas
da ordem e com aconexãode seusdados com o registroe a sua formalização
instrumental, mas sim com o exame de méritoda decisão, istoé, se pode
ou não o bem gravado porCédula de CréditoIndustrialserobjetoda penhora
para pagamento de créditotrabalhista.
Aliás,o Conselho Superiorda Magistraturade São Paulo,em acórdão
unânime, jádecidiuque tantoo juizcorregedorquantoo Oficialdo Cartório
estãoadstritosao princípiodacoisajulgadanaJustiçadoTrabalho,inverbis:
“O oficial, suscitada a dúvida, e a corregedoria, acolhendo-a,
ultrapassaram os limites da atividade administrativa de que são de
tentores,poisatingirame afrontarama atividadejurisdlcionaldo Poder
Judiciário,representada peladecisãodo Juizdo Trabalhoque dirimiu
controvérsia judicial e ditou o direito a ser aplicado. A matéria está
afeta à jurisdiçãoda Justiçado Trabalho,a que não se pode sobrepor
à jurisdição administrativa da corregedoria dos ofícios de registro
público.Certo ou errado, a Junta de Conciliação e Julgamento envol
veu os proprietáriosdo imóvel na execução de que se trata;determi
nou a penhora e a tem por boa e regularpara os finsexecutórios.O
registrode imóveis só tem que respeitaro que foidisposto na jurisdi
ção competente, perante a qual as razões dos prejudicadosterãode
serdeduzidasem processo próprio,para alcançarem o levantamento
da penhora",^,,.
Destarte, o fatode encontrar-seo bem gravado por hipotecavincula
da à cédula de crédito industrialnão constituiobstáculo para sua penhora
em execução trabalhista,podendo a responsabilidadeexecutóriarecairso
bre o mesmo.
V — DAS IMPLICAÇÕES PENAIS.
DO PROCEDIMENTO PENAL EM CASO DE RECUSA
V.1. Das implicações penais
Em ocorrendo a recusa porpartedos oficiaiscartorários,duas possi
bilidadesse entreabrem, porquanto a menção ao artigo24 da Lein.8.935/
94 elucida a existência de responsabilidade criminai, mas não revela a
tipificação penal cabível:
1a) A incursão nas penas do delito de desobediência (art.330 do
Código Penal — detenção, de 15 dias a seis meses, e multa) poderia ser
sustentada com base em remissão ao próprioartigo24 da Lein.8.935/94,2
1
(21) Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, AT 261031, Rei. Oes. Acádo Rebouças,
publicado e m RT 506/116.
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como também a partirde jurisprudência reconhecendo a possibilidade de
crime de desacato, desde que o ofendido seja superior hierárquico (RT
409/297; mulatis mutandis, igual raciocínio aplica-se ao delitode desobe
diência, já que o oficialcartorário sujeita-se ao cumprimento de ordens
judiciaisde inscrição de penhora, a teordo artigo659, § 4®,do Código de
Processo Civil)1**1,mas a tese seriavulnerávelà luzda jurisprudência pre
dominante, vistoque os serventuáriosdos cartóriosextrajudiciaistêm sido
considerados funcionários públicos para os fins do artigo 327 do Código
Penal (cf.RT 461/333, 507/339, 523/349, 640/382; RDA 188/75 — julgado
do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a condição de funcionários
públicosdos titularese auxiliaresde tabelionatos),pelo que ao recusarem
registroà penhora não estariam agindo como particulares.
2®) Se entreos deveresfuncionaisdo cartorárioestáo de procederà
inscriçãode penhoras por ordem judicial,entãoo delitoseriao de prevari
cação (RT 519/416). Assim, julgamos mais adequada para a hipótese a
figuratípicada prevaricação (artigo319 do Código Penal — detenção, de
três meses a um ano), apesar das dificuldades práticas em se identificar,
na prática, o dolo especifico (para a configuração do delito, o cartorário
haveria que prevaricar "para satisfazerinteresse ou sentimentopessoal").
Não lhe aproveitaria,porém, a alegação de que negou cumprimento à or
dem judicial, porque a entendia equivocada, desde que tenha agido por
convicção própria (sem a ingerência do juiz de direito)em face de senti
mento pessoal (e.g.,rivalidadecom o juizdo trabalho,despeito, antipatia,
capricho, teimosia1*31ou até mesmo sentimento de exação1*4’).
3®)Se a recusaocorreucom supedâneoem decisãodojuizcorregedor,
tantomais difícilseráa sua responsabilizaçãocriminal,eisque dificilmente
a determinação ou recomendação do juiz de direitopoderá ser reputada
“manifestamente ilegal"e, em não o sendo, escusa-se o cartorário com
uma causa eximente de culpabilidade:a inexigibilidadede conduta diversa
do artigo22 do Código Penal, razão pela qual deve-se optar por outroca
minho, descartando, contudo, a hipótese de determinar ordem judicial a
esse juiz, determinando-lhe que cumpra ou faça cumprir o mandado de
registro de penhora, sob pena de desobediência, pois tal determinação
seria de todo inócua, uma vez que é, também ele, Agente Público, não
podendo ser,portanto, sujeitoativodo crime de desobediência, sobretudo2
3
4
(22) Em hipótesesimilar,mas envolvendodelegadode policia(quetambém é funcionáriopúblico
para os linsdo art.327 do CP) e juizde direito,jádecidiuo Tribunalde Alçada Criminal de São
Paulo: •Age como doloprópriodo delitode desobediência.DelegadodePolíciaque seopõe ao

cumprimentodeordemjudicialdeconstatação'.
(23)Cf. JulioFabbriniMirabete,“Manual de DireitoPenar, vol.3,11* edição, S3o Pauto, Atlas,
1897, pág.326; ou ainda: "Odelitodeprevaricaçãocanligura-setantoquandoo agenteo pratica

com dologenérico— vontadelivrementedirigidaaocomportamentotípico— como também seo
fazcom o doloespecllico.objetivandoa satisfaçãodesentimentospessoais,comoa teimosiae
ocapricho"(TACtimSP,Apelação Criminal n.316.797, rei.Reynaldo Ayrosa).
(24)Nesse sentido: "Osentimentopessoaldoagente,pormaisnobree respeitávelqueseja,não
elidea configuraçãodo delitoprevistonoart.319doCP.poisnão afastao dologenéricoexigível
parao mesmo, representadopelaconsciênciadaantijuridicldadeda ação"{HT 369/207).
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quando está a desempenharsuas atribuiçõeslegais(RT 395/315,487/289,
519/416), já que este crime está capitulado entre aqueles praticados por
particularescontraa Administração(CapítuloIIdo TítuloIIda parteespecial
do Código Penal).
Prevaricação, também, não se configuraria, pois não ó ato de ofício
do JuizCorregedorregistrarou mandar que secumpram ordensprovenien
tes de outros juízes, aos quais não está subordinado. Portanto, contra o
Juizde Direitonada se poderá fazerà luzdo DireitoPenai.Poderá o Juizdo
Trabalho, quando muito, representarcontra eleperante a Corregedoria do
Tribunal de Justiça, mas talatitude somente seria recomendável em caso
de confrontação que extravasasse os lindes da civilidade.
V.2. Do procedimento penal em caso de recusa
Na primeira recusa dos oficiaiscartoráriosao cumprimento do man
dado do registrode penhora, sem referendo do Juiz de DireitoCorregedor
dos Cartórios, cumpre ao Juizdo Trabalho, em decisão fundamentada, re
peliros argumentos perfilhados pelo mesmo, ou acatá-los, determinando
proceder-se às devidas correções, se foro caso,expedindo novo mandado
de inscrição de penhora, encaminhando-o por oficial de justiça àquele
serventuário, juntamente com cópia da decisão; paralelamente a isso. ex
pedirá ofícioao Juizde DireitoCorregedor, instruindo-ocom a mesma deci
são, para que tome ciênciada renitência.Diantedisso,em não podendo se
omitir,o Juiz de Direitoora determinará ao cartorárioque proceda à inscri
ção — como têm feitovárioscolegas1251— ,ora ratificaráo ato de recusa.
Juntamente ao segundo mandado, convém ainda que ojuizdo traba
lho faça referência à responsabilização criminal do oficial cartorário em
caso de nova recusa à inscrição, na forma do artigo24 da Lein.8.935/94
c/c.artigo319 do Código Penal(ouartigo330,como se verá).Na reincidên-*
9
8
(25) Releva consignara decisãodo Exmo. Dr.Theodureto de Almeida Camargo Nelo.da Corregedoria Permanente do Serviço de Registro de ImOveis de S3o José dos Campos, prolatada em
10.4.99 (conquanto referente a uma pendência de natureza diversa, reconheceuo império do
“decisum" trabalhistae o deverde obediênciado oficial):‘A 2‘JuntadeConciliaçãoeJulgamento
deS.J.Campos tormuiouconsultaa estaCorregedoria(...)Em síntese,inlormouque.apósregis

trodapenhora,o imóvelobjetoda constriçãoloiarrematadoem outroprocesso.Determinadoo
cancelamento do respectivo registro, o oficialda serventiacondicionou a averbação ao prévio
pagamento dasrespectivasdespesas (...)Valedizerque, em sendo determinadopeloJuizodo
Trabalho,tantoo registrodapenhora, como aposterioraverbaçãodocancelamentodesseregis
tro,deverãoserrealizadosindependentemeniedecustas,contribuiçõeseemolumentos,jáquea
gratuidadeé da índoledoprocessotrabalhista(...)De qualquersorte,caberásempreaorespec
tivoJuízodo Trabalhodeterminaro cumprimentodesses aludidosatos,independentemente do
pagamento decustas,contribuiçõese emolumentos, tudona tormada LeiEstadualn.9.250/95,
doDecretoEstadualn.40.604/95 e daDolaExplicativan. 11— hojeDecretoEstadualn.43.048/
98 e da Dota Explicativan. 13— ,estaintegranteda tabelareferenteao Serviçode Registrode
Imóveis,porquantodecisãocomo essatem evidenteconteúdojurisdlcional,inserindo-sena
competênciadaJustiçadoTrabalho(...)Istoposto,estaCorregedoriaPermanentedoServiço
deRegistrode Imóveisda Comarcainformaá2‘Juntade Conciliaçãoe Julgamentode Sáo José
dosCampos queo registrodapenhora,bem comoa posterioraverbaçàodesseregistro,deverão
serrealizadosindependentemeniedecustas,contribuiçõese emolumentos, semprequeo Juízo
Trabalhistaassimo determinar,e conferecaráternormativoa estadecisão"(negritosnossos).
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cia, caberá ao oficialde justiçafazer-se acompanhar por agentes da Polí
ciaFederal (ouporpoliciaiscivis,à faltadaqueles), devidamente requisita
dos, para a prisãoem flagrante'2
6
78'(lembrando-se que tantoo crime de pre
varicação quanto o de desobediência são afiançáveis, podendo as res
pectivasfiançasserconcedidaspelaautoridadepolicial— artigos321,322
e 323 do Código de Processo Penal;ambas as figuras,outrossim, admitem
a transaçãopenalda Lein.9,099/95);a partirdo autode prisãoem flagran
te,terá inícioo inquéritopolicial(art.5*do Código de Processo Penal).Ou,
em atitude menos drástica, poderá o juizdo trabalho requisitara instaura
ção de inquérito policialperante a PolíciaFederal para apuração do delito
(art.5®,II,primeiraparte,do Código de Processo Penal),ou ainda fornecer
diretamenteao MinistérioPúblicoFederalas informações necessáriaspara
que, em vislumbrando a ocorrência do ilícito penal, venha a instaurar a
competente ação penal pública incondicionada.
VI — SOLUÇÕES ALVITRADAS
Se a recusa dos oficiais cartorários contou com o aval do Juiz
Corregedor dos cartórios, resta ao magistrado trabalhista, diante da per
plexidade,buscar soluções para o impasse. Nessa trilha,Edson Silva Trindadean elencou, como implicações resultantes do não cumprimento, pelo
registrador,do mandado de registrode penhora, a sua responsabilização
civile criminal:
"Daí decorre que o Oficial do Serviço de Registro de Imóveis,
ao não cumprir o mandado judicial de registro de penhora, estará
sujeito à responsabilidade criminal (Lei n. 8.935/94, arts. 23 e 24).
(...)Não se poderá recusar, ainda, que o registradortambém poderá
responder civilmente (Lei n. 8.935/94, arts.22 e 23) pelos prejuízos
que causar ao exeqüente ou ao terceirode boa-féque eventualmente
adquirir imóvel sobre o qual pende penhora (realizada em execução
trabalhista)não registrada por exigência ou óbice indevidamente fei
tos no âmbito registrário.”
O conflitode competência, embora jáacolhidopeloSTJ em caso con
creto,declarando competente o Juizdo Trabalho(Conflitode Competência
(26) Nâo pode o juiz do trabalho simplesmente e x p e d i r m a n d a d o d e p r i s ã o ante o ilícito penal
perpetrado, porque u m talmandado apenas pode ser expedido pela a u t o r i d a d e l u d i d a l c o m p e 
t e n t e para presidir o leito criminal; e ao juiz trabalhista (enece qualquer competência de ordem
estritamente penal. Nâo por outra razão, o mandado deve mencionar *a i n f r a ç ã o p e n a l Q u e m o t i 
v a r a p r i s ã o " e "o v a l o r d a f i a n ç a a r b i t r a d a , q u a n d o a f i a n ç á v e l a i n f r a ç ã o *.ora, apenas o juiz
criminal pode delimitarsemelhantes aspectos, para fazê-losconstar do respectivo mandado. Ade
mais. “s ã o n u l o s e i n e x e q u í v e i s o s m a n d a d o s e x p e d i d o s p o r a u t o r i d a d e i n c o m p e t e n t e ' ( J ú l i o
F a b b r i n i M i r a b e t e , “Processo Penal", 3* ed.‘,Sâo Paulo, Alias, 1994. pags. 346-347.
(27) "Do Registro da Penhora Realizada na Execução Trabalhista", i n R e v i s t a N a c i o n a l d e D i r e i t o
d o T r a b a l h o , volume 11. Ribeirão Preto. Nacional de Direilo Livraria Editora Lida., março/1999,
págs. 16-36.
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n. 24.403/SP, 98/0000684*2), a rigor, não tem cabimento. Reconhece-o o
próprio SilvaTrindade™, nessestermos: “Desde logose afastaa existência,
entre o Juiz do Trabalho e o Juiz Corregedor da Serventia, de conflito de
competência (CPC, art. 115), através da qualdois ou maisjuízes, no pleno
exercíciodas atividadesjurisdicionais, declaram-se competentes ou incom
petentes para processarejulgarcaso concretoque lhesé submetido' mais
adiante,observa que sequero conflitode atribuiçõesé cabível,porqueesse
condito pressupõe a disputa, entre autoridades administrativa e judiciária,
de competênciaparaa práticade atoadministrativo;mas, nocaso, *d exercí
cio ó jurisdicional, privativoda autoridadejudiciária",pelo que “não se vis
lumbra a ocorrência de conflitode competência ou de atribuições".
De fato, somente há conflito de competência quando dois ou mais
juízesdeclaram-secompetentespara o julgamentode uma causa (art.115,
I,do CPC); quando doisou maisjuízesconsideram-se incompetentes para
o julgamento de uma causa (art. 115, II,do CPC); quando entre dois ou
mais juizessurge controvérsia acerca da reuniãoou separação de proces
sos (hipótesesde conexão ou continência— art.115, III,do CPC). Quando
ojuizestadual,no exercíciodesuas atribuiçõesadministrativas,desautoriza
ordem emanada de autoridade judicialcompetente (incasu, o juizdo tra
balho),não estáem causa o julgamentode um litígioe tampouco a reunião
ou separação de processos; sequer se digladiam autoridades no exercício
típicode jurisdição,poiso juizcorregedor das serventiasextrajudiciais,em
exercendoesse papel,é autoridade administrativa,a que a leide organiza
ção judiciáriaatribuiupoderes fiscalizatóriose correicionaiscom esteio no
artigo 116 da Lein.6.015/73.Nesse passo,caminha unanimemente a dou
trina;vide,portodos,os magistériosde WalterCe^ev/Vai^s,e de CarriorP°>.
E, no exercício dessa atribuição administrativa, não pode o juiz de direito
interferirem causas afeitasa outrosjuízes,decidindoporviaindiretaqualo2
8
9
3
0
(28) “D o Registro daPenhora Realizada na Execução Trabalhista", cil.,págs. 34-35.
(29) Leidos Registros Públicos Comentada, cit-,pág.373, inverbis:’O processo de dúvidase
inserenuma atividadedenaturezaadministrativa.A corregedoriapermanente, a que o cartório
é diretamente vinculado, Uca, por seu lado,_adstrita às decisóes superiores, que, uma vez
publicadas,passam a tercaráternormativo'.À obviedade, uma atividade tipicamente jurisdicio
nal não poderia estar cingida às ‘decisõesnormativas'doCSM, sob pena de violação à autono
mia funcional da magistratura no exercício de suas funções «picas. Adiante, o autor retoma seu
raciocínio ao discorrer sobre o arilgo 204 da Lei dos Registros Públicos: "Cuidouo legisladorde
eliminarcontrovérsiaquantod naturezaadministrativadadúvida.A decisãonelaprolerldaé de
órgSoJudiciário,mos niocorrespondaa típicoexercidoda iunçioJudicial.(...)Nãoadquire
qualidadede coisaJulgada. Nio vinculaterceiro,mesmo que a e/a tenha comparecido. Enseja
reapreseniaçiodo mesmo Ululopelointeressado,podendo o oliclallimitar-se à reiteraçãoda
dúvidaanterior.(...)O Interessadopode, se afirmadana sentença aprocedênciada dúvida,ser
vir-seda viacontenciosaparadeduzirpretensãoaoregistro,comoestánopreceitoconstitucio
nal, de que ‘a leinão excluiráda apreclaçSo do Poder Judiciáriolesão ou ameaça a direito’
(negritamos).
(30) Comentáriosà ConsolidaçãodasLeisdoTrabalho,cit.,pág. 698: ‘A CorregedoriaPermanente
da Justiça Comum sobre o RegistroPúblicoé funçãoadministrativa e nio pode cercearas
determinações de outrosJuíxes,contidas em seus mandados (...),mas asnormas genéricas
quedisciplinamindiscriminadamenleosregistrostêmdeserafendidas*(negritamos).
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crédito mais privilegiado, ou deliberando sobre a penhorabilidade de um
determinado bem constrito em processo executivo presidido por outrem;
deve se ater, exclusivamente, à verificação das formalidades registrárias.
Nesse diapasão, jádecidiuo SuperiorTribunal de Justiçaque “se a autori
dade judiciária tem jurisdiçãosobre a administrativa — e tem-na nos limi
tes de suas atribuições — o que compete à autoridade administrativa ó
cumpriro mandado da autoridadejudiciáriae não lhedisputara competên
ciapara determinado ato™\ o próprioCSMleve ocasião de ponderar que
“na instância administrativa, em que circula a dúvida de serventuário, o
que se olha 6 o aspecto regulamentar dos registros públicos™, e nada
mais. Noutro episódio, o E.Conselho obtemperou que. no exercíciode sua
atividade administrativa, o oficialcartorário e a corregedoria permanente
não poderiam afrontara autoridadede juizdo trabalhoque “dirimiucontro
vérsiajudiciale ditouo direitoa seraplicado“-,afetaa matéria à jurisdição
da Justiça do Trabalho, às suas decisões não se sobrepõem deliberações
da corregedoria dos ofícios de registros públicos, estando o cartorário
adstrito a “respeitaro que foidisposto na jurisdição competente™. Uma
exegese desinteressada, ainda que perfunctória, não conduz à conclusão
diversa;sobre a penhorabilidadedos bens indicadosà execução ou locali
zados pelo oficialde justiça, e bem assim sobre a ordem de preferências
em eventual concurso de créditos,decide o juizda execução, com autori
dade jurisdicionaipara tanto,e não o juizcorregedor das serventiasextra
judiciais (e tanto menos o oficiaicartorário, que “não pode suscitarques
tões jurídicas (...)que, em sentença ou decisão, proferida nos autos do
processo, hajam sidoexpressamente apreciadas e valoradaspeloJuizdo
Trabalho™). Sobre isso não deveriam pairar quaisquer dúvidas; daí por
que a legislação processual em vigor não prevê medida judicial perfeita
mente ajustada ao equacionamento de tão incomum ‘fconflito".Afinal,não
seria de se esperar que o legisladorprevisse tão cerebrinoimpasse.
Diversas as ilações,porém,em se tratandode conflitode atribuições.
A inscriçãoda penhora no registrode imóveis é,indiscutivelmente, atoad
ministrativo.Discute-se, na espécie, se a edição desse ato administrativo
pode ser recusada pelo oficialcartorárioante ordem judicialemanada por
juizcompetente; ou ainda, a quem compete exarar a palavrafinalsobre o
atoadministrativode inscriçãoda penhora— se aojuizda causa ou ao juiz
corregedor dos cartórios.O problema é que, ao exercer suas atribuições
administrativas, o oficialcartorárioou o juizde direitoacabam por se imis
cuirem questões processuais, sob a exclusiva competência do juiztraba
lhista,tomando-ascomo questõesde ordem meramente registrária.Consi
deram estardecidindo, portanto, sobre matéria puramente administrativa,3
1
2
4
(31) I n RSTJ 7/27-40 e 9/59-65. a p u d S i l v a T r i n d a d e . D o Registroda Penhora...*,e»..pág. 35.
(32) Acórdão unanime do CSM proleridona Apelação n.251.102, rei.Des. Acácio Rebouças ( i n
RT 489/112).
(33) Acórdão unânime do CSM proleridona Apelação n.261.031, rei.Des. Acácio Rebouças (in
RT 506/116).
(34) S i l v a T r i n d a d e , D o Registroda Penhora...*.cü.,pág. 32.
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enquanto que o juiz trabalhista entende tratar-se de matéria processual
sob sua jurisdição. Mas a inscrição do registro, em simesma, é “matéria
puramente administrativa™.
Afigura-se-nosestarpresente, adespeitode opiniõesem contrário*3
563
7
8
9
»,
conflitode atribuiçõesa serdirimidopeioSuperiorTribunalde Justiça, ex vi
do art.105,1,g,da ConstituiçãoFedera!<s,'.E tanto mais nos convencemos
da assertiva, quando nos atemos à teleologia da figurado conflitode atri
buições:
“Nosso sistema constitucionalsepara as funções dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário.Em muitos casos, essa separação
não está fixada com clareza nos textos, de modo que podem surgir
hipóteses em que autoridadesjudiciárias e administrativas se enten
dam com a atribuição de resolvê-las, de praticar determinado ato,
etc.,ou ambas considerem que a atribuiçãopertence a órgão de ou
troPoder.™
Ou ainda:
"A rigor, o chamado conflito de atribuições entre autoridades
judiciárias e autoridades administrativas não ó um conflito de com
petências e nem mesmo um procedimentode determinação de compe
tência.A natureza das funçõesjurisdicionaise administrativas, dada
a sua heterogeneidade, torna impossívelsemelhante conflito;o que
pode ocorreró uma divergenteinterpretaçãode atribuições da auto
ridadejudiciáriae da autoridadeadministrativa,a serresolvida originariamentepelo Tribunal
m
O instituto do conflito de atribuições não se presta, assim, à pueril
função de dizer quem. no caso concreto, detém certa atribuição adminis
trativa;projeta-separa além disso, dirimindocontrovérsiasque envolvem a
própria idéia de separação dos Poderes, que hão de conviverharmonicamente (art.2® da Lex Legum).Noutras palavras, tem cabimento o conflito
de atribuiçõesquando a autoridadeadministrativaentende estardesempe
nhando funçãotipicamenteadministrativa,enquanto que a autoridadejudi(35) Cf.RSTJ 7/27 e 9/59-65.em que se ponülicou surgiro conflitode atribuiçóes ‘quandoauto
ridadesjudiciáriaeadministrativaatribuem-secompetênciaounáoparaconhecimentoe solução
de matériapuramenteadministrativa'(apudSilvaTrindade,cif.,pág. 34).
(36) No sentidooposto. SilvaTrindade,eit..pâg. 35.
(37) ‘Compele aoSuperiorTribunaldeJustiça:processarejulgaroriginariamente(...)os confli

tosdeatribuiçõesentreautoridadesadministrativasejudiciáriasdaUnião,ou entreautoridades
judiciáriasdeum Estadoeadministrativasdeoutro,oudoDistritoFederal,ou entreasdestee da
Uniáo"( rgifamos).
(38) CelsoAgrícolaBarbi."Comentários ao Código de Processo Civil",vol.1.10* edição. Rio de
janeiro.Forense, 1998, pág. 381 (coment. ari. 124).
(39) VicenteGrecoFilho,"Direito Processual CivilBrasileiro". 1* volume. 6* edição. Sâo Paulo,
Saraiva. 1989. pág. 220.
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ciaiinterpreta-acomo atividade afeitaà suajurisdição.É,ao nosso sentir,o
que se passa na celeuma à qual ora nos dedicamos: o juiz de direito
corregedor atribui a uma dada questão feições administrativas (no exercí
cio atípicode sua função administrativa),enquanto que o juiztrabalhistaa
compreende processual, subordinada à sua porção de competência (no
exercício típicode sua funçãojurisdicional).As própriasfeiçõesda matéria
subjudice— se administrativaou jurisdicional— estãosob polêmica, apre
sentando-se para o deslinde da vexata quaestio, como único instrumento
idôneo, o conflitode atribuições.
Decerto,ademais,que se não porrazõesjurídicas,ao menos porcrité
riospolíticos,o SuperiorTribunalde Justiçahaveráde conhecerdo conflitoe
desatá-lo;de outra maneira, remanescería insolúvelo impasse em primeira
instância,hajavistaque sequeros tribunaislocaislograramsolvê-losatisfa
toriamente (conquanto o Regional tenha envidado seus melhores esforços).
E essa tensão perene, entremeada porordens e contra-ordensde autorida
des judiciaisem embate, mandados de prisãoe liminaresde habeas corpus
ó indesejávele insustentável;fiamo-nosna sensibilidadedaquelaCorte,que
saberá percebê-lo.A hipótese, veniaconcessa,édiversadaquelaqueensejou
o acórdão publicado inRSTJ 7/27 e 9/59-65:ali,digladiavam-se autoridade
judiciária e autoridade administrativa; aqui, digladiam-se duas autoridades
judiciárias— uma no exercíciodajurisdiçãoe outra,atipicamente,exercitan
do atribuiçãoadministrativa,embora ambas confrontem-se em tornoda exe
cução de um atotipicamente administrativo.
Alvitramos,pois,como primeirasolução parao juiztrabalhista,susci
tarconflitode atribuiçõesperante o E. STJ (naforma do artigo 105,1,g,da
Constituição Federal, com o procedimento do artigo 118, I,do CPC, por
analogia), desde que,evidentemente, a recusa cartoráriaseja referendada
pelo juizde direitocorregedordos cartórios(apenas a oposição do oficial,
sem a intervenção do juizde direito, não enseja o conflito de atribuições,
pelas exatas razões consignadas no acórdão supra-reíerido— RSTJ 7/27
e 9/59-65).
Enquanto correm os trâmites processuais (conflitode atribuições) e
criminais (inquéritoou ação penal por prevaricação, se o caso), pende o
problema da publicidadeda penhora incidente sobre o imóvel, que não se
realizou na forma do artigo659, § 4e,do Código de Processo Civil,face à
inérciado oficialcartorário.Diante da possibilidade de que o bem venha a
seralienadopara terceirode boa-fé(com consequênciasindesejáveispara
o bom andamento da fase de execução), interessa ao juizdo trabalho ser
criativoe buscar expedientes substitutivos. É que, consoante justificativa
do Projeto de Lei n. 3.810-A (convertido depois na Lei n. 8.953/94, que
acresceu ao artigo 659 o referidoparágrafo quarto), a obrigatoriedade da
inscrição da penhora de imóveis no registrorespectivo teve por finalidade
“prevenirfuturas demandas com alegações de fraude de execução, como
tãofrequentemente ocorrena prática forenseatual’.Comentando a altera
ção, RangelDinamarcd401obtemperou que, em facede sua clarafinalidade4
0
(40) cândidoRangelDinamarco.“A Reforma do Código de Processo Ch/iT,Sâo Paulo. Malheiros.
1995. págs.247-248.
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em relação a terceiros, “essa exigência não pode ser interpretada como
formalidade essencialà existência do atojurídicopenhora. Sem seu cum
primento, a penhora existe e será válida sempre que atenda às demais
exigências formuladas em lei.Só poderá não sereficaz em relação a ter
ceiros.Aiestá a grande importânciada inovação trazida nesse novopará
grafo:sem tersido feitoo registro, aquele que adquiriro bem presume-se
não terconhecimento da pendência de processo capaz de conduzir o de
vedorà insolvência.A publicidadedos atosprocessuaispassa a serinsufi
cientecomo regrapresuntivade conhecimento"(grifamos).Adiante,obser
va:se a penhora não ó inscritae o adquirenteopõe embargos de terceiro,
em não se caracterizandoo conhecimento da penhora por outromeio, tais
embargos procederão. Arremata: “o novo dispositivo, pela sua clareza e
pela declaradaintençãocom que veioao ordenamentojurídico,agrava (...)
o‘
onus probandi'a cargodo exeqüente, em caso de não tersidoregistrada
a penhora".
Esse magistério engendra duas conclusões principais: 1)a penhora
determinada pelo juizdo trabalho subsiste, mesmo à míngua de inscrição
no Registrode Imóveis (que em relaçãoà penhora tem natureza declaratória,e não constitutiva):2) nada obstante, a recusa do oficialem proceder
ao registroda penhoraredunda,afinal,em prejuízospara o exeqüente(mor
mente o trabalhador, hipossuficiente econômico). Com efeito,sem o regis
troimobiliárioo exeqüente encontrará dificuldadesem caracterizara fraude
de execução, caso o bem constritoseja alienadoa terceiro14”;afinal,o pa
rágrafo quarto do artigo 659 agravou, na espécie, seu ônus probatório.
Esse estado de coisas garante ao exeqüente, em caso de efetiva perda
patrimonial, responsabilizarem ação regressivao oficialcartorário (artigo
159 do Código Civil)e quiçá o própriojuizde direitocorregedor dos cartó
rios(artigo133, II,do Código de ProcessoCivil,e artigo49, II,da LeiCom
plementar n.35, de 14.3.70), que referendou a recusa.
Todavia, ao juizdo trabalho cioso de sua função social cumprirá, se
não eliminar,ao menos mitigaros efeitosdeletériosda recusa. Para tanto,
ora lançará mão de uma interpretação prudente e consentânea com a rea
lidade dos fatos, ora empregará medidas criativas. Sob aquele primeiro
enfoque, admitirá excepcionalmente a suficiência da publicidade própria
dos atos processuais, para fins de operar eficácia presuntiva de conheci
mento da penhora (jáque a inscrição— ou melhorseriadizerregistr&,l>—
da penhora no Registro de Imóveis não se verificou por motivos alheios à
vontade do exeqüente); e, nesse diapasão, negará procedência aos em
bargos de terceiro fundados na inocorrência de registro (cabendo ao ter
ceiro prejudicado aquela mesma ação regressiva, pelos mesmos funda
mentos legais,sejacontra o oficialdo registro,sejacontraeste, e seu juiz
corregedor).Sob o segundo enfoque, poderá o juizdo trabalho fazerpubli
careditais,às expensas do executado (que,bem ou mal,deu causa à exe
cução e seus incidentes),dando conta da penhora do imóvel, a quem inte
ressarpossa.Dessa maneira,soluciona-sea questãoda eficáciapresuntiva4
1
2
(41)A conclusão é do próprio O/namarco, à pág. 247 da obra citada.
(42)Artigo 167. incisoI,n.5.da Lein.6.015/73 (Leidos RegistrosPúblicos).
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do ato processual de penhora que, conquanto não havida pelo meio iegal
(artigo659, § 49),passa a sersupridapelo recursoanalógico ao artigo687
do Códigode Processo Civil(com pertinênciatemáticaàs questões de exe
cução, vez que referente à publicação do edital de praça e/ou leilão).O
magistrado, na esteira do precitadodispositivolegai,faráafixaro editalno
localde costume (átriodo fórumtrabalhista)e o publicarápelo menos uma
vezem jornalde ampla circulaçãolocal(dentrode um prazojudicialrazoável,
jáque a previsãodoartigo687é inaplicávelincasu}.Se entenderconveniente,
e, atendendo ao valor dos bens penhorados e às condições da comarca,
poderá ainda alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa,
divulgar avisos em emissora de rádio local e adotar outras providências
“tendentes à mais ampla publicidade"da penhora (parágrafo 2®do artigo
687, na redação da Lei n.8.953/94). Em verdade, a publicação de editais
pode substituircom vantagens práticas o registroda penhora no cartório
competente, mormente em comarcas pequenas e médias;e não se haverá
de falarem ilegalidade,diantedosóbicescriadospelooficialde registroe/ou
pelojuizde direito.
A publicidadeque assim se imprimirá ao atode penhora representa
rá, todavia, solução temporária para o problema. Imagine-se que, já nos
trâmitesfinaisde uma execuçãotrabalhista,o bem imóveloutrorapenhora
do seja arrematado (art.690 do CPC) ou adjudicado (art.888, § 1fi,infine,
da CLT, que nessa parteprefereao art.714 do CPC).Tanto a arrematação
quanto a adjudicação implicam em expropriaçãoda coisa:os bens da has
tasão adquiridos por terceiroou pelo própriocredor.Ora, diante da regra
do artigo530,1,do CódigoCivil,talimóvelsomentepassaráao patrimôniodo
adquirente após a transcriçãodo titulode transferênciano registrode imó
veis (cf.artigo 167, incisoI,n.26,da Lein.6.015/73).Nessa fase,contudo,
o juiztrabalhista— assim como o credoradjudicanteou o terceiroarrema
tante — deparar-se-ão, uma vez mais, com a figura do oficialde registro
imobiliário,que recusouregistroà penhorae certamentea recusará à trans
criçãodo título.Que fazer?
Uma primeirasolução,de ordem argumêntativa,seriaconsiderarper
feitaa transferência da propriedade imobiliária,com a expedição da carta
de adjudicação (art.715, § 2a,do CPC). A idéiatem respaldo na constata
ção de que em alguns casos a transcrição no registroimobiliáriofunciona
como ato declaratório de disponibilidade e não como ato transmissor de
domínio143*.Essa abordagem, contudo, vai de encontro à exegese mais4
3
(43) Nesse sentido. WashingtondoSarros Monteiro,inverbis:‘No art.532,o Códigosujeitaigual
mente6 transcriçãooutrosatosque,nodireitoanterior,obrigadosnão seachavama registro.Em
taiscondições, sempre que, por sentença, se ponha termo à indivisão, como na 'communis
dividundo',nosInventáriose partilhas,em queseindividuamaspartesdecadaherdeiroou con
dómino, deve sertranscritoojulgado, a Um depermitir-lhesa disponibilidadee tambémporque
com elese originasituaçãodomlnlaldiversada queconstaanteriormentedoregistro.Antes da
divisãoda coisecomum, como antesdoinventário,Jáexisteo domíniop a r a o condómino,ou
parao herdeiro Só se exigea transcriçãoparaquepossam estesdisporde suaspartesepor
que vem a surgirestadomodificadordopreexistente,impondo-se-lhe,pois,publicidade,através
doregistro.(...)Em todosessescasos,repita-se,a transcriçãotunciona,nãocomo atotransmis
sordo domínio,mas como atodeclaratóriodesuadisponibilidade.O domíniopreexisteanterior
menteao registro'(CursodeDireitoCivil,3* vot., 29* ed-, São Paulo. Saraiva. 1991, pág.108 —
negritamos].
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correnteda Lei de Registros Públicos (art.176,1,n.26) e do Código Civil
(art.532, III,c/c.art.533) e nãoencontraria econostribunais*“».Seriacomo
cerraros olhos às dificuldadesque o arrematante ou o adjudicante encon
trariam adiante, no exercíciodo comérciojurídico.
A segunda solução, de ordem pragmática, consiste em garantir ao
adquirente judiciala possa direta do bem imóvel, enquanto não sanado o
impasse no registroimobiliário(ódizer, durantea tramitaçãodo conflitode
atribuiçõessuscitado, a se adotar o procedimento proposto alhures).Para
tanto,o juizdo trabalho expedirá mandado de imissão na posse em favor
do arrematante ou do adjudicante;aplicar-se-á,analogicamente, a regra do
artigo625 do Código de Processo Civil14*».Com um talexpediente,o magis
tradoestarázelando pela incolumidade do imóveldurante o trâmitejudicial
— talvez longo — que culminará com uma decisão finalsobre o comando
judicial a ser cumprido. Evitará, e. g„ esbulhos ou turbações de terceiros
que poderiam depreciaro valorde mercado do imóvel (problema que não
seria resolvido com a mesma eficácia por meio da nomeação de um fiel
depositário, amiúde desinteressado pelo destinoda coisa depositada).Por
outrolado,propiciaráao adquirente— que jádeveriaestarusando, gozan
do e dispondo da coisa (art.524 do Código Civil),não fossem os empeci
lhosburocráticosdo cartório— alguma fruiçãoda coisaque arrematou ou
adjudicou.Esse viésapresenta,contudo,um sérioinconveniente.Se o con
flitode atribuições (ou outra medida judicialcabível)fordecididofavoravel
mente ao juiz de direito (e é um risco que se corre), o ato de alienação
judicial haverá que ser cancelado, revertendo a situação processual ao
sfaíusquo ante;e,dianteda fruiçãoda posse, nem sempre isso será pos
sível. Podem surgir, então, discussões sobre a responsabilidade do arrematante/adjudicante ou do próprio juiz pelos prejuízos acaso suportados
por terceiros adquirentes surgidos nesse ínterim (v.g.,um arrematante no
processo de execução de cédula hipotecária industrial pendente sobre o
imóvel, que tenha logrado — com a vénia do juizestadual — transcrever
sua carta no registro de imóveis, durante o tramitar do conflito de atribui
ções).É claroque o arrematante ou o adjudicantena execução trabalhista
terá sempre à disposição meios judiciais para impedir a constituição de
direitos incidentes (particularmente as ações cautelares). Apesar dos ris
cos, parece-nos a melhor opção (ressalvadas, obviamente, as particulari
dades de cada caso concreto).4
5
(44) Leia-se, a propósito. Caio Mário da SilvaPereira: ‘Na vendajudicial, releridacomo caso
particular,o Legisladorsalientoua necessidadedo registro,mesmo em se tratandode alienação
não consensual.O caráteroficialda venda,comoatoprocessual,náoautorizaprescindirdohis
tóricodapropriedade,enem sedigaquea alienaçãosedáà vistadetodos,poisquea publicida
de que a acompanha ó momentânea e a que deve acompanhar os direitosreais convém seja
permanente. A adjudicação quando em processo executivo equivalei arrematação, e quanto
ocorreparapagamentodedividasdaherançaassemelha-sea uma daçãoem pagamento (...).'
("InstituiçõesdeDireitoCivil",2* ed., Rio de Janeiro, Forense, 1992, pág.96).
(45) "Nãosendoa coisaentregueoudepositada(...)expedir-se-á,em lavordocredor, mandado
de imissãonaposseoude buscae apreensão, conformesetratardeimóvelou de móvel."
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Um último recursopoderia serobjetode cogitação, conquanto cause
espécie no que tem de ineditismo (e,francamente, não teriaboa recepção
nas instâncias judiciais). É o viés da intervenção federal, apenas para os
casos em que os órgãos judiciários locais encampam a renitência dos
cartorários. Estabelece o artigo 34 da Constituição Federal que a União
não intervirános Estados, exceto para — entreoutras hipóteses— prover
a execuçãode decisãojudicial.Trata-sede intervençãofederalvocacionada
à defesa da ordem constitucional.É evidenteque o legisladorconstituinte,
ao elencar essa situação, não teve por intençãoagasalhar conflitosde po
der tãoesdrúxuloscomo esses que vêm pululando nas primeirasinstâncias
dos Estados da Federação; mas a Constituição,como a tei,ao serpromul
gada ganha vida própria e adapta-se às necessidades de seu meio (perquire-se, então, a mens legis,a pardo art.5® da LICC, e não mais a mens
legislatoris).Comentando o dispositivoconstitucional, José Afonso da Silva|46)pondera que a intervenção federal “pode atingirqualquer órgão do
poder estadual"(grifamos); nominalmente, porém, citaapenas as hipóte
ses de intervençãono Poder Executivoe no Poder Legislativoestadual(se
nomeado, um interventor faria as vezes, respectivamente, de Governador
ou de Presidente da Assembléia Legislativa).No entanto, a teor do artigo
92,VII,da ConstituiçãoFederal, também os tribunaise juízesdos Estados,
como representantes do Poderjudiciário(que é uno),são órgãosdo poder
estadual.Não são lembrados em tema de intervençãofederal(ouestadual)
porque o juiz,no exercício de sua atividadejurisdicional,jamais *desobedece"leifederal,antes interpreta-a (se o fazequivocadamente, poderá ter
sua exegese reformulada em instânciassuperiores);também não “desobe
dece" ordem ou decisão judicial, já que para coarctá-las promana outra
decisão judicial(que prevaleceráou não, conforme critériosde competên
ciae de hierarquiajudiciária;mas atéum juizincompetente estáexercitan
do sua parcela de poder institucional, pelo que não se identifica, aí,viola
ção à ordem constitucional).Assim, o magistradono exercícioda judicância
não pode, sequer em tese, ferirprincípios constitucionais sensíveis (art.
34,VII)ou incorrerem outra hipótese de intervenção. Diversa, porém, é a
situaçãodo juizde direitocorregedorou dos própriosórgãos doTribunalde
Justiça,no exercíciode suas funções administrativas(correiçãoe fiscaliza
ção das serventiasextrajudiciais— artigo48 da Leide RegistrosPúblicos).
Embora se tratede decisão proferidaporórgãojudiciário,não tem nature
zajurisdicional;exatamente porisso,a decisãoda dúvida não adquire qua
lidadede coisajulgada(artigo204 da LRP).Em exercendo atividadetipica
mente administrativa,o órgão judiciárioassume uma parcelade poder es
sencialmente afeitaao Executivo“7';e,nesse exercício,pode ferirprincípi-4
6
7
(46)"Curso de Direito Constitucional Positivo",9*ed., S.Paulo, Maiheiros. 1993, pãg.42S.
(47)Cf.HeiyLopesMeirelles,inverbis:‘Assim,a funçãopreclpuadoPoderLegislativoéa elabora

çãoda lei(tunçãonormativa);a funçãopreclpuado PoderExecutivo6 a conversãoda leiem alo
individuale concreto(funçãoadministrativa);a tunçãopreclpuadoPoderJudiciário6 a aplicação
coativada leiaos litigantes(lunçãojudicial).Referimo-nosá funçãopreclpua de cada Poder de
Estadoporque,emborao idealfosseaprivatividadede cadatunçãoparacadaPoder,na realidade
issonão ocorre,uma vezque todososPoderes lámnecessidadedepraticaratosadministrativos.
aindaquerestritosà suaorganizaçãoe aoseufuncionamento,e.em caráterexcepcionaladmitido
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os sensíveis e. inclusive, desobedecera ordem ou decisão judicial (ema
nada por autoridade judiciária no exercício de sua função jurisdicional).
Como não há mais, entre nós, juízos municipais, e em sendo função do
juízode direito— dita “estadual”— ,a corregedoriadas serventiasextraju
diciais, há que se falarem órgão do poder estadual (ainda com maior ra
zão,quando o Conselho Superiorda Magistraturaratificaos atosdo juizde
direito— como no incidente mencionado na introdução) desempenhando
atividadeadministrativa.E se um órgãodo poderestadual,no desempenho
de funções administrativas(poisque diversa é a análiseem se tratandode
função tipicamente jurisdicional ou legislativa), recusa execução a uma
decisãojudicial(leia-sejurisdicional),cabe a intervenção federal,na forma
do artigo34,VI,da Lex Legum (sobretudoquandoa recusa é reiterada,qua
se habitual).Intervençãoque, se levadaàs últimasconsequências, ensejaria
a nomeação de um interventorpara fazer as vezes do chefe do Judiciário
local(oPresidentedoTribunalde Justiça).Mas é claroque uma providência
tão drástica não se faria necessária, na hipótese vertente; bastaria que o
decreto de intervenção, a serbaixado pelo Presidente da República (artigo
36, § 1®),cassasse a decisão impugnada (pela qual se reputava legítima a
recusa do oficialcartorário)— o que, na espécie, equivaleria à 'suspensão
do atoimpugnado"(artigo 36, § 3®).Em seguida, o decreto de intervenção
seriasubmetido à apreciação do Congresso Nacional.
Sem a ação dos Tribunais Regionais do Trabalho, porém, esse viés
não seriamais que uma elucubraçãoteórica.A intervençãofederalno caso
de desobediência à ordem ou decisão judicial depende de requisiçãodo
Supremo Tribunal Federal, do SuperiorTribunal de Justiça ou do Tribunal
Superior Eleitoral (artigo36, II), “de conformidade com as regras de com
petênciajurisdicional'rationemateriae"'m \assim, se a competência juris
dicional origináriaá de um juizdo trabalho (por se tratarde execução tra
balhista),entãoa requisiçãodeve partirdo Tribunal SuperiordoTrabalho(a
partirde uma representaçãodo Tribunal Regional do Trabalho sob cujaju
risdição instaurou-se o impasse), conquanto não o diga expressamente a
Constituição Federal. Interpretação extensiva similar já foi adotada pelo
Tribunal Regional do Trabalhoda 15* Região, para outrasituação14”.Convi-4
8
9
pelaConstituição, desempenham tunçOes epraticamatosQuea rigorseriamde outroPoder. O
que há,portanto, nBo 6 a separação dos Poderes com divisãoabsolutade funções, mas, sim,
distribuiçãodas trásfunçõesestataispreclpuas entreórgãosindependentes,mas harmónicos e
coordenadosnoseufuncionamento,mesmoporqueopoderestalaié unoeindivisível"(Curso de
DireitoAdministrativoBrasileiro,16*ed.,Sâo Paulo, Revistados Tribunais,1991, págs.51-52).
(48) JoséAfonsoda Silva,op.cit.,pág. 425.
(49) Cfr. Pedido de Intervençãon. 01/99,rei. Processo 1667/98 (1*JCJ/Taubaté), em que o E.
Tribunal Regional do Trabalho da 15* RegiSo, nos termos do artigo35, IV.da Constituição Fede
ral,representou-se perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sâo Paulo para requerera inter
venção do Estado de Sâo Paulono Municípioda EstânciaTurísticade Tremembé (OOE 28.5.99.
Caderno 1,Parte II,42).No textoda representação, lé-se:"O Municípioda EstânciaTurísticade

Tremembé. por deliberaçãodo PrefeitoMunicipal, descumpriu ordemjudicialconsubstanciada
em fundamentada decisãoantecipatóriados efeitosda tutelajudicialpretendidana ação traba
lhista. proferida pelo Juízo competente."Adiante: "O Município de Tremembé simplesmente
desconsiderou o impérioda decisãojudicial,deixandoinjustificadamentede cumpri-la.Sujeitase,portanto,aoditameconstitucionale a adoçãoda medidaextremada intervenção, cujocabi
mentodeverá seravaliadoejulgadopefoEgrégioTribunaldeJustiçado Estadode São Paulo"-
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rá, todavia, que se aguarde a manifestação da última instância do Poder
Judiciárioestaduat a respeito (i.e.,o Conselho Superiorda Magistratura),
para que depois essa providência seja adotada.

Vlt— CONCLUSÃO
Em tópicossucintos,de tudo quanto se disse,conclui-se o seguinte:
1)A recusadas serventiasimobiliáriasem registrarpenhoras e adju
dicaçõesefetuadasnobojodeexecuçõestrabalhistas,mormente sefulcrada
em critérios"jurídicos”(vezque a atribuiçãodo oficialde registrocinge-se,
Incasu, à aferiçãoda regularidadedas formalidadesextrínsecasdo título),
aviltao poderjurisdicionalcometidoconstitucionalmenteao magistradotra
balhista, na exata medida que estabelece óbice intransponível à transfe
rência da propriedade do bem imóvel (artigo530 do Código Civil),a des
peito do procedimento de excussão patrimonial ultimado pela autoridade
judiciáriacompetente. Assim, por exemplo, a adjudicação de coisa imóvel
no cursode uma execução trabalhista,conquantodeferidapelojuiznatural
da causa, será ineficazsem a transcriçãoda cartade adjudicaçãono regis
troimobiliário;recusaressa transcriçãoimportaem cerceara atividadeju
risdicionale fazer tabula rasa da ordem finalde excussão.
2) Inquestionávela competênciadaJustiçadoTrabalhoparadetermi
nar a penhora e a respectivainscriçãono Cartório de Registrode Imóveis,
em execução trabalhista, com entendimento, inclusive, já sufragado pelo
Colendo SuperiorTribunal de Justiça, através de sua Segunda Seção, em
14.9.99,decidindoConflitodeCompetêncian.24.413,SãoPaulo(9810006842),entrea então PrimeiraJunta de Conciliaçãoe Julgamentode Francae o
Juiz de Direito Corregedor permanente daquela comarca, não havendo
supedâneo jurídicopara os oficiais cartorários recusarem cumprimento a
mandados de inscrição de penhora expedidos pelos Juízes do Trabalho.
3) O Imóvel gravado por hipoteca vinculada à Cédula de Crédito In
dustrialé penhorável em execução trabalhista, em decorrência do privilé
gio do crédito trabalhista sobre o crédito com garantia real, não podendo
os oficiaiscartorários recusarem inscriçãode penhora incidentesobre es
ses bens, quando determinada em feitojurisdicionalizado,sob fundamento
de que ele é impenhorável, configurando talatitudeinvasão de competên
cia jurisdicional.
4) Não são óbices ao registrode penhora incidente sobre coisaimó
vela indisponibilidadecautelarfiscalda Lein.8.397/92 ou a sonegação de
ITR (artigo21 da Lei n.9.393/96), diante de uma exegese apropriada do
artigo 186 do Código TributárioNacional (que,tendo statusde leicomple
mentar, sequer poderia sofrer modificações a partirde leisordinárias).A
interpretação literal,dentre todas a mais ingênua, deve ceder espaço, in
casu, à interpretaçãológica e sistemática.
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5) Para o caso de a recusa reincidente não estar respaldada em or
dem judicial(não manifestamente ilegal— artigo 22 do Código Penal) do
juizcorregedor, responsabilização criminal do oíiclalcartorário, na forma
do artigo24 da Lein.8.935/94 c/c.artigo319 (ou330) do Código Penal;na
recidiva, o oficialde justiçapoderá fazer-se acompanhar por agentes da
PolíciaFederal (ouporpoliciaiscivis,à faltadaqueles), devidamente requi
sitados. para a prisão em flagrante (lembrando-se que tanto o crime de
prevaricação quanto o de desobediência são afiançáveis).
6) Diante do impasse que se apresenta aos juízes do trabalho de
maneira cada vez mais freqüente, é misterperquirirsoluções alternativas.
Dentre as váriaspossíveis, alvitram-se as seguintes:
a) conflitode atribuiçõesperante o E. STJ, na forma do artigo 105,1,
g, da Constituição Federal, a ser suscitado pelo juiz do trabalho, com o
procedimento do artigo 118,1,do CPC, por analogia;
b) publicação de editais, às expensas do executado, dando conta, a
quem interessar possa, da penhora do imóvel, obtendo-se a eficácia
presuntiva do art.659, § 4a,do Código de Processo Civil pela aplicação
analógica do artigo687 do mesmo diploma;
c) se possível e conveniente, expedição de mandado de imlssão na
posse para a garantia da posse direta do bem imóvel ao arrematante/
adjudicante, ao menos durante a tramitação do conflitode atribuições ou
de outra medida judicialacaso cabível (aplicação analógica do artigo 625
do CPC);
d) abre-se ainda à discussão a possibilidade da intervenção federal
(como medida inéditae extrema, que haveria de sernecessariamente res
paldada pelosTRTs), ante a desobediência de decisãojurisdicionallevada
a cabo porautoridadeque, embora judiciária,encontra-se investidade atri
buição meramente administrativa para o atoimpugnado (base constitucio
nal: artigo 34, VI); o decreto de intervenção limitar-se-ia à cassação das
decisõesimpugnadas (artigo36,§ 3a,da ConstituiçãoFederal),sendo con
venienteaguardar,paratanto,a manifestação da últimainstânciado Poder
Judiciário estadual a respeitoe coligirdiversoscasos similares de recusa.
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S I S T E M A N A C I O N A L D E J U I Z A D O S ESPECIAIS

LUIS FELIPE SALOMÃO''»

Inicioa exposição realizandobreveabordagem sobreo lema do acesso
à justiça.Um viéspolíticoda questão.Esse é o ponto que mais empolga no
momento, tanto a nível institucionalquanto associativo.Em seguida, a ex
posição versará sobre os princípios cardeais dos Juizados Especiais,
contando com uma abordagem de direitocomparado. Por tim,mencionarei
uma pesquisa que vem sendo feitapelossociólogos LuizWerneck Vianna,
Maria Alice Rezende de Carvalho, Manuel PaiaciosCunha Melo e Marcelo
Baumann Burgos (IUPERJ), em convênio com a AMB, denominada “A
judicialização da política e das relações sociais no Brasil”.
Nós estamos vivendo um períodode intensasmudanças, com ventos
que sopram em todos os Poderes da República. Nesse exato momento, o
Judiciário é o Poder que mais está em voga, por vários motivos.
A partirda Constituiçãode 1988,quando se redemocratizou o país,é
que o Judiciáriocomeçou a serdemandado pelamaioriada populaçãobra
sileira.Essa explosão de demandas judiciais,verdadeiro conduto de cida
dania, teve reflexoimediato:a crisedo PoderJudiciário.Não me cabe aqui,
atéporque o tempo não permite,fazeruma exposição sobreos fatoresque
levaram o Judiciário a essa situação.
Mas os números gritam por si:Em 1988, foram ajuizadas perto de
350 milações em todosos segmentos da Justiça.Em 1997,deram entrada
cerca de oito milhões e meio de feitos,sendo julgados aproximadamente
80% desse total.
Nesses nove anos, enquanto o número de processos ajuizados mul
tiplicou-seem 25vezes,o númerodeJuízesapenas dobrou.Existiam4.900
Juízes em 1988e aproximadamente íO.OOOem 1997.
No Brasilde hoje há um Juiz para cada 26.000habitantes, enquanto
que na Alemanha a proporçãoJuízes/habitantesé de um paracada 3.000.
{•)JuizTitularda 2*Vara de Falênciase Concordatas da Comarca da Capitaldo Estado do Riode
Janeiro, Integranteda Comissão Estadual dos JuizadosEspeciaise AdjuntosCíveise Criminais.
Professor Universitárioe Expositorda Escola da Magistratura— R Je Autordo livro"Roteirodos
Juizados EspeciaisCfveis", Editora:Destaque (2aedição. 1999).
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Ainda assim, na Alemanha uma causa de 6.800 dólares custa para
ser ajuizada 3.400 dólares (metade do valor da controvérsia). E demora,
em média, doisanos para uma solução definitiva.Na Espanha, uma causa
pode demorar até cincoanos e trêsmeses para uma decisão finalda Corte
de Cassação (dadosobtidosa partirda obra de Mauro Cappellettie Bryant
Garth, Acesso à Justiça, 1988).
No Brasil não são conhecidas estatísticasatualizadas a respeito do
tema, mas existe interessante trabalho coordenado pelos professores e
Desembargadores José Carlos Barbosa Moreira e Felippe Augusto de
Miranda Rosa, intituladosugestivamente "Duração dos Processos: Discur
so e Realidade — Projeto de auto-análise do Poder Judiciário”,publicado
no Diário Oficial — RJ de 20.11.90 (parte III),onde se constata que, em
média, 62% dos processos foram resolvidos, em definitivo, no prazo de
doisanos.
Na verdade, essa explosão de demandas é uma medalha de duas
faces. Se, por um lado,é verdade que nunca o Judiciáriotevetantavisibili
dade para a população, por outro,também é verdade que a qualidade dos
serviçosprestados caiu muito, seja por faltade estrutura material,de pes
soal ou, até mesmo, por faltade estimulodaqueles que integram o poder.
O renomado processualista Eduardo Couture relembra a passagem
em que foiprocurar um pesquisador seu amigo, que estava com os olhos
presos ao microscópio. Depois de cerca de duas horas é que o pesquisa
dor pôde atendê-lo.Ele se desculpou dizendo que quando se examina algo
no microscópio, somente depois de muito tempo consegue-se observaral
guma coisa.
Com relaçãoao tema do acesso à Justiçae aos Juizados Especiais, a
liçãotem aplicaçãoprática.Somente depoisde cuidadoso exame, com a evo
luçãodos fatose das estatísticas,poderemos retiraralgumasconclusões.
Acesso à Justiça, e não mero acesso ao Poder Judiciário implica na
garantia de acesso ao justoprocesso, sem entraves e delongas, enfim, ga
rantiade acesso a uma máquina apta a proporcionar resolução do conflito
trazido,com rapidez e segurança.
A temáticado acesso à Justiçavem preocupando os juristas,especi
almente os processualistas, ao longo dos tempos.
Nesse particular,osprimorososestudosde Mauro Cappellettie Bryant
Garth trouxeram muitas contribuições para minimizar o grave problema
mencionado.
Nos estados liberaisburgueses, nos séculos XVIIIe XIX,prevaleciaa
filosofiaindividualistados direitos.Era reflexoda políticapública dominan
te,o laissez-faire, onde o acesso à Justiça era um direito natural do cida
dão, e o Estado não podia e nem devia intervir.
Com a transformaçãosocial,emergentea sociedade de massa, notadamente a partirda Revolução Industrial,deixandoo individuale passando
a preocupar-se com o coletivo, mudou-se radicalmente de postura para o
tema.
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Garantia efetivade acesso à Justiçapassou a serconsiderado,como
ainda hoje, requisitobásico e fundamental dos direitosdo homem, sendo
assim tratado o problema, inclusiveem sede constitucional.
Constatou-se, então,a necessidade de garantiade acesso à justiça,
como direitosocial fundamental, buscando-se soluções para o problema.
Investiu-se na questão da assistência judiciáriapara os pobres, com
auxíliojurídicopara aquelesque ficavam antes privadosdesse tipode ser
viço. Seja com advogados remunerados petos cofres públicos, seja com
profissionaisapenascontratadosparaprestaçãode talou qualserviço(siste
ma judicare), seja também com a criação de escritóriosjurídicosde bair
ros, a sociedade ocidental atacou uma parte do problema do acesso à
justiça.
O número de advogados e funcionários,todavia, nunca foisuficiente
para fazer frente à demanda, necessitando-se sempre do apoio governa
mental (mutável, ao sabor da políticado momento); de outro lado, as pe
quenas causas, individuais ou coletivas, ficavam fora do alcance da solu
ção empregada, pormotivos atinentesao próprioPoderJudiciário(proces
sos custosos e demorados).
Percebeu-se que não era o suficiente.
Com o surgimento das class actions do direito americano, outro
enfoque foidado no tratamento dos interessescoletivose difusos.
Um litigante,preenchendo determinados requisitos da lei,represen
tava toda uma classe em Juízo, com economia de custo, tempo e garantia
de acesso para todos os integrantes da “classe”.
Em todo o mundo os legisladoresse preocuparam, a partirde então,
com as ações coletivas,que desenganadamente resolviam partegrave do
problema do acesso de todos à Justiça.
Entrenós,a Leida Ação Popular (n.4.717/65), a Lein.7.347/85 (que
tratada ação civilpública)e a Lein.8.078/90 (Códigode Defesado Consu
midor) são exemplos reais de talpreocupação.
Mas ainda o problema não está resolvido.
Lobriga-seuma “...concepçãoampla de acessoà Justiça",no dizerde
Cappelletti,englobando, sem dúvida, as outras medidas jáantes adotadas.
Elas, sozinhas, não possuem o condão de resolver a grave questão
da democratização do acesso à Justiça.
O Direitopassou a servistomenos do ponto de vistade quem o pro
duz e, mais precipuamente, pelo ângulo de quem o consome.
A ciência processual evoluiu,mas a estruturajudiciárianão acompa
nhou talevolução.
O Poder Judiciário sofrede uma inadequação totalpara enfrentaros
graves problemas que lhes são trazidos, com organização defasada, ca
rênciade pessoal e material, sem informatização e sem verba orçamentá
riaprópria.
195

A autonomia administrativa e financeiranão passa de mero enuncia
do constitucional, como alguns tantos outros, sem cumprimento.
Bastaria a dotação de um percentualda receitaglobaldos Estados e
da União, estabelecido constitucionalmente, para resolução do problema.
A partirdai,poderá se cobrardo Poder Judiciáriouma estruturacompatível
com suas relevantes funções.
Há necessidade de deformalizar o processo, visto modernamente
como instrumento de participação nas decisões do governo e como ferra
menta para o exercício da cidadania.
Ressalte-se, ainda,o problema das pequenas demandas individuais,
que simplesmente não são levadas ao Judiciário por uma sériede fatores.
É nesse panorama que surgiu, no Brasil, um instituto ágil e rápido
para ajudar na resolução do problema relativoao acesso à justiça.
Os Juizados Especiais, com assento constitucional, foram idealiza
dos para tercriação obrigatória pela União, pelo Distrito Federal e pelos
Estados, jáque não há mais Territórios,competindo-lhes o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de
menor potencial ofensivo (artigo98, inciso I,da Constituição Federal).
Os novos órgãos,integrantesda JustiçaOrdinária(artigo1®,da Lein.
9.099/95), ou seja, órgãos da Justiça Comum, em contraposição às Justi
ças Especiais (v.g. militar,trabalhista), devem ser obrigatoriamente cria
dos pelos entes políticos, no prazo de seis nieses contados do prazo de
vigência da Lei Federal, embora não haja sanção expressa pela omissão.
Note-se, para logo, que a Lei Federal não criou efetivamente os Jui
zados Especiais, mas apenas traçou normas gerais de processo e proce
dimento, delegandoao legisladorestadual a sua instituição,com possibilidade
de estabelecimento de regrasespeciais, em atenção às peculiaridades lo
cais,desde que em consonância com o regramento federal.
A linha evolutiva que culmina com os Juizados Especiais teve início,
a partirde 1980,com os Conselhos de Conciliação e Arbitramento, experi
ência pioneira dos Juízes do Rio Grande do Sul.Tais órgãos não tinham
existência legal, não tinham função judicante, com Juizes improvisados,
atuando forado horário de expediente forense.
Mas a experiênciafoitãobem sucedida,obtendo índicesaltíssimosde
conciliação, que logodemandaram regulamentação através de leiprópria.
A evolução prosseguiu com a edição da Lei Federal n.7.244/84, que
estabelecia os Juizados de Pequenas Causas para julgamento de causas
de reduzido valoreconômico (até20 salários mínimos).
O critério adotado, portanto, era o de fixara competência dos ditos
Juizados levando em conta o valorpatrimonial da questão.
Os Juizados Especiaisde PequenasCausas foram um sucesso e logo
se espraiaram portodo o País.
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O cidadão, incentivadopela mídia, passou a descobrir que a Justiça
era, de alguma maneira, acessível, barata e rápida.
Apesar da estrutura precária, com carência material e de pessoal,
sendo que o Juiz, via de regra, acumulava outras íunções na Justiça co
mum, ainda assim, enfrentando vários problemas estruturais,os Juizados
de Pequenas Causas sempre foram citadoscomo exemplos de boa admi
nistração de justiça.
Depois do adventoda Constituiçãode 1988, determinando a criação
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, como o legislador federal não
apresentava regulamentação para a matéria, alguns Estados passaram a
entender, com base no artigo 24, incisos X e XI da Constituição Federal,
que teriam competência legislativaconcorrente, de modo a criare regular
o processo e procedimentodos novosórgãosprevistosem sede constitucio
nal (artigo98, inciso I,da Constituição Federal).
Assim, o Estadode SantaCatarinacriouosJuizadosEspeciaisCíveis,
disciplinando seu funcionamento e estabelecendo as “causas eiveis de
menor complexidade" (v.g.ações de despejo — ações previstas no artigo
275, incisoII,do CPC — Lei Estadual n. 1.141/93).
Também o Estado do Mato Grosso do Sul criou seus Juizados Espe
ciaisCíveis e Criminais (LeiEstadual n. 1.071/90).
No entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no Habeas Corpus
n.71.713-6,da Paraíba, em 26.10.94,que os Estados não poderiam legis
larcriandoos JuizadosEspeciaisCriminais,porquantoa matériaé de com
petência legislativaexclusiva da União.
Para regularo artigo98, incisoI,da Constituição Federal, foram pro
postos seisprojetosna Câmara Federal(Projetos:Deputado Jorge Arbage,
Deputado Manoel Moreira, Deputado Dazo Coimbra, Deputado Gonzaga
Patriota, Deputado MichelTemer — regulamentando só a parte criminal—
e Deputado Nelson Jobim).
O relator,na Câmara Federal, foio Deputado Ibrahim Abi-Ackel, que
apresentou substitutivoenglobando os dois últimos projetos.No tocante à
partecível,o substitutivoaproveitoua propostado Deputado NelsonJobim,
enquanto que para a partecriminalo relatorabsorveu o projetodo Deputa
do Michel Temer, oriundo de proposta da Associação Paulista dos Magis
trados — APAMAGIS e do Ministério Públicodo Estado de São Paulo.
Após regulartramitação legislativana Câmara, o projeto fundido se
guiuparao Senado Federal,tendocomo relatoro SenadorJosé PauloBisol,
que apresentou substitutivo na Comissão de Constituição e Justiça, onde
delegava quase todo o regramento quanto ao processo e o procedimento
nosJuizadosparaos Estados,“enxugando", sobremaneira,o projetooriundo
da Câmara Federal.
No entanto, quando retornou do Senado à Câmara, foi mantido o
substitutivoanteriordo relatorIbrahimAbi-Ackel, que, levado a plenário,foi
aprovado.
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Foram necessários sete anos após a Constituição Federal de 1988,
prevendo os Juizados EspeciaisCíveise Criminais, para o legisladorfede
ralregularsua atividade.
Aliás, foram vários os reclamos, não só da sociedade constituída,
como também de integrantes do próprio Poder Judiciário, clamando pela
Lei Federal que tracejasse as regrasdos novos órgãos vanguardistas pre
vistos na Constituição Federal de 1988.
O projeto recebeu a sanção do Presidente da República, com um
único veto ao artigo 47, que conferia recurso aos Tribunais locais (Alçada
ou Justiça, conforme o caso) de decisões não unânimes das Turmas
Recursais. Em boa hora o veto,poisa regra inviabilizaria,por completo, a
celeridade reclamada nos novos Juizados.
No Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça fez elevados in
vestimentosparadotarosJuizados Especiaisde estruturaprópria,de modo
a cumprir suas relevantes funções.
Por isso, foram criados 92 cargos de JuizesTitulares (60 de entrância
especial),com dedicação exclusivaaosJuizados EspeciaisCíveise Criminais.
Na Comarca da Capital, as novas unidades funcionam em bairros e
Universidades, facilitando o acesso de todos, constituindo-se na "Justiça
de bairro",descentralizada e ágil.
Em termos de DireitoComparado, nosso sistema de Juizados Espe
ciaisé único no mundo.
Assim é que a maioria dos Juizados de Pequenas Causas funciona
em sistemas judiciaisda common law.Nos nossos Juizados, embora cria
dos no mundo jurídico da civillaw, pode o Juiz adotar, em cada caso, a
decisão que reputarmais justa e equânime, atendendo aos finssociaisda
leie as exigênciasdo bem comum (arts.2® e 6® da Lei n.9.099/95).
Os Juizados brasileirospossuem competência para causas criminais
de menor potencial ofensivoe demandas cíveiscom tetode até40 salários
mínimos (USS 2.693); têm gratuidade para acesso em primeira instância;
dispensam assistênciade advogado em causas de até20 saláriosmínimos
(USS 1.346); não permitem pessoas jurídicas como reclamantes; funcio
nam em horáriosnoturnos,possibilitandoaosquetrabalhammaisfácilaces
so,e ainda contam com conciliadores, que prestam serviçonão remunera
do e voluntário,democratizando a administração da Justiça.
Como foidito,nos países da common lawa existência de cortes es
pecializadas para causas pequenas é antiga.
Na Inglaterrajá existe há mais de um século. Nos EUA, a partirdos
anos 30, surgiram as SmallClaims Courts.A Austráliapassa pormodifica
ções profundas no sistema judiciário,especializando as cortes.
Várias iniciativas, nesses países, buscam soluções alternativas à
jurisdição.
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Há experiências muito interessantescom mediação no Canadá e na
França. O Canadá desenvolveu um sistema de mediação obrigatória em
algumas causas, segundo a qual não se entra em juízo sem que antes a
demanda seja submetida a escritóriosespecializados em mediação. Além
disso, a conciliaçãoe a mediação são cadeiras obrigatórias nas Universi
dades.Em outrascausas, para as quaisnão é obrigatória a mediação ou a
conciliação, existeum estímulo para que a parle, inicialmente, submeta
a causa ao processode mediação.É o caso,porexemplo, do desconto nas
custas judiciais— se proposta for a demanda — ,concedido à parte que
submeter a questão a um escritóriode mediação previamente.
A França contratou um grande contingentede juízesde paz,que tra
balham em mediação judicial.
No caso dos Juizados brasileiros,há a figurado Conciliador. Na ten
tativa de composição do conflito, embora a proposta de acordo não seja
vinculativa, o próprio registro daquelas formuladas, na ata de audiência,
estabelece um constrangimento para o litigantede má-fé.Vale dizerque a
proposta de acordo, apesar de não ser um indício que interfira no julga
mento de mérito, constituicircunstânciaimportanteque, no conjunto, pode
influenciaro deslinde da questão.
Nos países de civillaw,para combatero problema da morosidade da
justiça, buscou-se a simplificação das leis do processo, como única solu
ção (exemplos: Alemanha e Itália).
Na Ibero-América, a justiciade minima cuantiavem sendo realizada
basicamente pelos juízes de paz, na fase pré-processual (México, Costa
Rica, Colômbia).
No entanto, em todos esses sistemas, é forçosoreconhecerque não
há respostas inovadoras, à exceção dos Juizados Especiais, no tema do
acesso à justiça.
Nesse particular,surgeimportanteestudoquefoiapresentadono XVI
Congresso Brasileiros de Magistrados, em Gramado de 27 a 30 de setembro/99, pelos sociólogos Luiz Werneck Vianna, Maria Alice Rezende de
Carvalho, Manuel Palacios Cunha Melo e Marcelo Baumann Burgos, em
livro intitulado“A judicialização da políticae das relações sociais no Bra
sil",Editora Revan. Extrai-se uma síntese, muitíssimo apertada, das den
sas conclusões obtidascom o trabalho.
“Com osJuizados Especiais, o PoderJudiciárioaprofunda a suapre
sença na vida social brasileira, cuja tendência, aliás,já se fazia notar na
Justiça de Família, na do Trabalho, na da Infância e Adolescência. Nessa
nova frente de atividade, contudo, ele se expõe á questão social em sua
expressividade bruta, intervindo de modo a não permitirque os muito po
bres sejam mantidos fora do sistema institucional, desconhecendo-se os
seus dramas humanos, clamores e expectativas em relação à justiça.
Os juízesdosJuizadossão,porisso,independentemente da compreensão
que possam teracerca das suas atribuições, potenciais “engenheiros" da
organizaçãosocial,construtoresvirtuaisde uma complexarede de agências,
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envolvendo pessoas e instituições, cujospapéis são variados, compreen
dendo desde vizinhos,ou familiares,a pequenas egrandes empresas, pas
sandopor organizações comunitárias— de condomíniose associações de
moradores — ,por entidades filantrópicas e assistencialistas, por igrejas,
escolas e clubes. Sua ação, ademais, se desdobra nas diversas etapas do
processo, como líderes de equipes constituídas por conciliadores e ser
ventuários, treinando e mobilizando seus assistentes, soclalizando-os no
sentidoprevistopela Lei n. 9.099/95, corrigindo os rumos do trabalho de
normalização das práticas espontâneas de interação social que chegam
ali.Na verdade, os Juizados Especiaissão o redutoda “invenção"sociale
gerencialdojuiz,respondendo como um corpo— o seu corpo — á energia
e criatividade despendidas para o funcionamento daquele microssistema
de justiça"
Para finalizar, menciono uma passagem da Bíblia.
O texto lembra que a menor, dentre todas as sementes, é a do grão
da mostarda. Apesar de,pequena, se bem plantada e regada, elagera um
dos maiores arbustos. É por isso que trabalhamos. Nós queremos que os
Juizados Especiaispossam gerar,de pequenos que são, um grande arbus
to para o Judiciário.
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S E R V I D O R P Ú B L I C O CELETISTA
D A A D M I N I S T R A Ç Ã O DIRETA

JOSÉ SEVERINO DA SILVA PITAS1'»

I— SITUAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19
1.
Antes de 1988, imperava, principalmente, na prática das
contratações pelos municípios, a utilizaçãodo regime da CLT (Consolida
ção das Leis do Trabalho],sem relevantes inquietações.
2.0
art.39 da LeiFundamental, anteriorà Emenda Constitucionaln.
19, de 4 de julhode 1998, introduziunova concepção de servidorpúblicoe
preconizou para os servidores da administraçãopública direta, das autar
quias e das fundações públicas o regime único, com planos de carreira,
como modelo a serperseguidopelaAdministraçãoPública,provavelmente,
influenciadopela relaçãopúblicaque exigea expressão da entidade políti
ca:a relação estatutária.
3.O Estatuto do Servidor Público— preceituava o § 1ado artigo 39
da ConstituiçãoFederal— assegurará a isonomia de vencimentos, com as
ressalvas próprias.
4.Por seu turno,o § 2®,instituíao regime de transiçãoentreo status
quo e a nova ordem constitucional, ditando o contorno do que se poderia
denominar Categoria Profissional Constitucional Diferenciada, aplicável,
imediatamente, ao servidor público da administração direta, que não era
estatutário, nem sujeitoao regime da empresa privada previsto no § 1®do
art.173 da Lex Legum, então vigente:
As empresaspúblicas, a sociedadede economia mista e outras
entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se aos regi
mes jurídicos próprios das empresas privadas, inclusive quanto às
obrigações trabalhistas e tributárias.
Sempre, a questão da aplicaçãodo direitoà relaçãode emprego pú
blicotem sido, intrinsecamente, polêmica.(
*
)
(*) Professor da Universidade de Franca, Juiz do Tribunal do Trabalho de Campinas-SP é membro
da Academia Francana da Leiras.
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5. O peso do condicionamento histórico anterior à Constituição de
198S, impedia o discernimento da situaçãonova e desencoraja a adesão a
um sistema coerente, diante das consequências usualmente não aplicá
veis,que seria a compatibilidade do objetivoconstitucional do regime úni
co e o reconhecimentodo statusprofissionalprevistono, então,§ 2®do art.
39 da Constituição Federal.
6. Esta atitude é reação modelo no comportamento geral e corres
ponde ao fenômeno psicológico da configuração das formas, pelo qual a
formaçãocerebralincipientedo recém-nascido ou o olhar[ou intelecto]do
adulto,ao adentrarno escuro(ouno desconhecido]necessitado processa
mento temporal das formas até que o cérebro consiga organizaros novos
estímulos,as novas formase assim assimilar,dominar,com nitidez,os con
tornos do novo.
7.A citada disposiçãodo § 1®do art.173, então vigente,não se refe
ria à atividade desempenhada pelos servidores da Administração Direta,
Autárquica ou Fundacional,cujafinalidadeé.essencialmente, o tradicional
serviço público e portanto a não exploração de atividade econômica.
8.Dispunha o artigo39 da ConstituiçãoFederalque a União,os Esta
dos, o DistritoFederal e os Municípiosinstituiriam, no âmbito de sua com
petência, regimejurídicoúnico e planos de carreirapara os servidores da
administração pública direta,das autarquias e das fundações públicas.
9.A retaaplicaçãodo Direitoao servidorpúblico,sob o regime priva
do, haveria de observaresta situação suigeneris. Se de um lado ao servi
dorpúblico celetista[empregado sujeitoao regimeda CLT, ao direitotraba
lhistaprivado]não se pode reconhecer os direitospróprios do funcionário
público [servidorestatutário],por outro lado, o statusjurídicodesse servi
dor não é o mesmo do celetista vinculadoà empresa privada.
10.Nesta situação, inevitavelmente, o hermeneuta haveriade conce
bero servidorpúblicoceletistacomo um tertiusgenus,não se lhe aplicando
os direitosde disciplinados estatutáriose não se aplicando,com a mesma
identidade, os direitosque disciplinam os celetistas.
11.Em razão disto,o direitoaplicável ao servidorceletistavinculado
à Administração Pública Direta, autárquica e fundacional, haveria de ser,
em princípio, o do Direito Privado — o celetista— ,com afetação das nor
mas de ordem pública determinadas pela ConstituiçãoFederal e leiscom
patíveiscom este fim.1
2
12. A primeira consequência desta interpretação diz respeito à ob
servaçãodo Status Constitucional,concebido pelo§ 2® do art.39 da Carta
Magna, segundo o qual, a contrariosensu, não se aplicariaaos servidores
celetistas da Administração Direta: Aviso Prévio, Seguro-Desemprego,
FGTS, Participação nos Lucros, Turno de Revezamento, Aposentadoria
Previstano incisoXIdo art.7a,Convenções Coletivas, PrescriçãoPrevista
no incisoXXIX do art.7S,bem como a Discriminação de Trabalhoe Profis
são, na forma do incisoXXXII do art. 7a.
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13. Nesta diretriz,a contrario sensu, dispunha o § 2® do art.39 da
Constituição Federal:
Aplicam-se a esses servidores os dispostos no art.79,IV,VI,
VII,VIII,IX,XII,XIII,XV, XVI,XVII,XVIII,XIX e XXX.
14.Como reforçoaos fundamentos destaconclusão, temos o aspecto
de tortiusgenus, statusprofissionalextraídoda Constituição Federal, § 2®
do art.39,o fatode seu regime não serestatutário,nem estritamentepriva
do, o fato de que em obediência aos superiores princípios diretrizes da
Administração Pública [art. 37, CF], este universo de servidores deveria
estar protegido pela não despedida arbitrária[poristonão se lhepoderia
utilizaro avisoprévio],bem como estaria,também, protegido pela estabili
dade no emprego [nãopor causa do incisoIIdo art.37],mas porque o art.
41, anteriorà Emenda Constitucionaln.19,assegurava a estabilidade,sem
fazerdistinçãoclaraentre servidorinvestidoem emprego e aquele investi
do em cargo.
II — SITUAÇÃO JURÍDICA APÓS A
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19
15.Com o advento da Emenda Constitucional n.19, de 4 de julho de
1998, inspirada, provavelmente, pelos“ventos da globalização— macroagitaçãomundial, transitória,de predominância dos valores econômicos sobre
os valores humanos — "o Legislador Constituinte, mais do que depressa,
retiroudo texto constitucional a norma programática, que servia de diretriz
ao hermeneuta, no sentido de mover-se com o objetivo de transformação
dos vínculosdos servidores públicos ao regime único estatutário.
16.Com a exclusãoda obrigatoriedadede leifuturadisciplinaro regi
me único do servidorpúblicoe,especialmente, com o cuidado do Legisla
dor Constituintede diferenciar,no textoda Carta Magna, o servidorpúblico
investigo no cargo e o servidor público investido no emprego, tornou-se
lúcido,pacífico,inquestionável,que o art.41 queriadizer o que a Emenda
n.19 determinou que se explicitasse:
Art.41.São estáveisapós 3 (três)anos de efetivoexercícioos
servidores nomeados paracargode provimento efetivoem virtudede
concurso público.1
7
17. Com esta Emenda, ainda que o status profissionaldo servidor
público celetistada Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, não se confunda com o regime estatutárioe não seja idênticoao regi
me privadoou puramenteprivado,dever-se-áterem mente que o seu regime
— tertiusgenus — exige a aplicação, em princípio,da Legislação Privada
aplicada ao empregado celetista comum, com observação especial das
normas de ordem pública, previstas para o caso, ante o interesse público
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em jogo, nestas modalidades de contrato, porque do lado do empregador
temos o interesse e patrimônio público, que existe em função de todos e
pelo bem comum.
18. A conclusão que se tem, após a Emenda Constitucional n.19, é
que, aqueles direitos, que foram antes previstos no § 29 [Salário mínimo,
irredutibilidade de salários, garantia do mínimo, 13ssalário, adicional no
turno, salário-família,jornada de oitohoras, DSR, adicional de horas ex
tras, férias, licença e salário-maternidade, licença-paternidade, proteção
do mercado para a mulher, medicina do trabalho, adicionalde penosidade,
insalubridade ou periculosidade, não discriminação trabalhista], enquanto
não passavam para o regime único, não só se tornam garantia [arf. 7ada
CF] do empregado comum, mas também, deverão se incluirno patrimônio
jurídicodo servidorestatutário.
19. Finalmente, para efeito didático e conclusivo, observe-se que a
situaçãojurídicado servidorpúblico celetistada Administração Direta não
ó, efetivamente não é, idêntica à do celetistacomum, e por isto, não se
pode esperar igualdade de resultados, porque, referindo-se a pessoas juri
dicamente distintas, como se aprendeu no banco da Escola, a igualdade
entre os desiguaisse consumará pelo tratamentodesigual.
20. ALGUMAS NORMAS ESPECIAIS
APLICÁVEIS À RELAÇÃO CELETISTA
1.O patrimônio do devedor — Fazenda Pública— não pode ser pe
nhorado, mesmo paragarantira sentençacom trânsitoem julgadoem favor
do trabalhador.A execução só poderá serfeilamediante precatório(Cons
tituição Federal, art. 100];
2. Mesmo que o valor da causa não atinja 40 salários mínimos, não
poderá a Justiça do Trabalho adotaro ritosumarissimo [CLT, 852-A, pará
grafo único];
3.Mesmo que o valorda causa seja até2 salários mínimos [RitoSu
mário — Lein. 5.584/70),a decisão de primeiro grau deverá subir ao TRT
(recurso ex officio),porque, efetivamente, não se trata de medida recursal,
mas de “afo complexo de prestação jurisdicionalsomente válida ao ser
revistapelo segundo grau";
4.Aplicação dos Princípiosprevistosno caputdo art.37 da Constitui
ção Federal, especlalmente, o principioprevisto em seu inciso II;
5.Presunção relativa de validade dos recibos de quitação ou pedido
de demissão, incondicionalmente [Decreto-lei n. 779, de 21.8.69, art. Ia,
inciso!];
6.Quádruplo do prazo fixado no art.841 da CLT [Idem,inciso II};
7.Prazo em dobro para recurso [IncisoIII];
8.Dispensa de depósito recursal [IncisoIV];
9.Revisão obrigatóriapeloTRT da decisãode PrimeiroGrau (IncisoV];
10. Pagamento de custas a final,salvo quanto à União, que não as
pagará (IncisoVI].
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A E C O N O M I A BRASILEIRA N O FINAL D O
SÉCULO E A QUESTÃO DO DESEMPREGO

FRANCISCO JOSÉ DA COSTA ALVES*’1

A economia mundial e dentrodela a economia brasileira, a partirda
Segunda Guerra Mundial, atéa década de 70,atravessaum longo ciclode
expansão. Esta expansão tem como um de seus pilares fundamentais a
forte presença do Estado, que em alguns países adotou políticas pró-ati
vas,para recuperaçãoeconômicae em outrospaíses,embora não intervies
se diretamente na economia, indicavapolíticase indicavacaminhos para o
crescimento industriale para proteção do emprego, dos saláriose do mer
cado interno.É também nesteperíodoque a maior partedos países desen
volvidos implanta de maneira severa políticas sociais efetivas,
consubstanciando planos de distribuiçãoindiretada renda.
Durante aproximadamente três décadas se, de um lado, o mercado
era o locus da concorrência, de outro, acreditava-se que o trabalho e os
trabalhadores e a sociedade de forma geral não poderiam prescindir da
proteção que o Estadodo bem-estarsocialpoderia e deveria proporcionar.
Mesmo os países severos defensores do liberalismo econômico tinham
políticas claras de proteção e incentivo ao emprego, aos salários,aos de
sempregados e a aposentadorias dignas. Nestes países combinava-se li
vre mercado, de um lado,com proteção de outro,tarifasou a proibiçãode
Importaçõeseram impostos desde que estesprodutosviessem a represen
tarriscode desaparecimento de empresas e empregos, ou viessem a pre
judicar setores econômicos internos, despreparados para o enfrentamento,em condições competitivas, com produtos importados. As tarifasforam
sempre flutuantes e visavam, em última instância, a defesa do mercado
interno,das empresas e fundamentalmente dos empregos aí existentes.
É importante perceber, que mesmo em plena vigência do que cha
mam globalização e de medidas de liberalização do comércio em nível
mundial, vários países, fundamentalmente os centrais,continuam adotan
do severas políticas alfandegárias, tarifárias e não tarifárias a produtos
(‘) Prolessor. Doutor. Departamento de Engenharia de Produção Universidade Federal de São
Carlos. E-Mail:dlca@power.ufscar.br.
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importados.O recentefracassoda chamada rodada do milênioem Seattle,
nos Estados Unidos,deixouclaroque os países da OCDE continuarãoado
tando políticaspara a proteção de seus produtos agroindustriais, produzi
dos a preços mais caros do que em outrospaíses.Ficouclarotambém, que
estespaíses continuarãosubsidiando seus produtosagrícolas,embora rea
jam a qualquer tentativa dos países periféricos empreenderem medidas
restritivasao comércio.
O Brasil não fica à margem destas políticas e o Estado terá neste
longo período papel fundamental no estímulo à produção interna, através
de subsídios e até através da intervenção direta,constituindo empresas e
setoresconsideradosestratégicos,sobre os quaisa iniciativaprivada,quer
nacional, quer internacional, não se dispusesse a explorar. É desta fase
que surgem no Brasilas inúmeras empresas estatais,que desempenharão
durante este longo período papel fundamental no sentido da geração de
produtos e insumos a setoresindustriaise de serviçossituadosa jusantee
demandarão produtos e insumos de setores a montante, produzindo um
vigorosoefeitomultiplicadorde investimentosque se distribuíapara o con
junto da economia.
Porém,o Estadono Brasilnão teráa mesma disposiçãode intervirno
sentidoda distribuiçãoda renda, no sentidoda implantação de uma política
de bem-estar social, como ocorreu em outros países, em decorrência da
pressão dos trabalhadores.Istoé,o conjuntode políticassociaisempreen
didas em todos os países é sempre resultadoda organização e da lutada
sociedade e dos trabalhadores, especificamente, para a melhoria de suas
condições de vidae trabalho.Fica evidenteque, para que hajaavanços no
grau de organização e luta da sociedade para a conquista de direitos e
políticassociais,é necessário o avanço e aprimoramento do processo de
mocrático.Vale a ressalva,que o Brasilpassa, neste longo lapsode tempo,
por uma sucessão'de golpes militares:ocorre,aproximadamente, um golpe
ou tentativade golpe de Estado a cada trêsanos, no período entre 1930 e
1990.Nestes golpes,a tônica sempre foino sentidoda supressão dos direi
tos democráticos e do direitode organização dos trabalhadores, no direito
de greve etc.,que são impulsionadores da adoção de políticassociais,de
políticasde distribuição de renda.
A única área socialque o Estado terápapel importante, neste perío
do, será no sentidoda estruturaçãodo mercado de trabalho.Mesmo com a
adoção de uma políticatrabalhistae de leisinspiradasno fascismo italiano,
entre as décadas de 1930 e 1970 o mercado de trabalho brasileiro apre
sentou uma tendência clara de estruturação. Neste período, para cada 10
postos de trabalho abertos, 8 eram assalariados e 2 eram não-assalariados; dos 8 assalariados 7 eram com carteira de trabalho e direitos traba
lhistas e apenas 1 era sem registro. Isto demonstra que a tendência do
mercado de trabalhoera no sentidoda extensão para o conjuntodos traba
lhadores de regrasclaras no mercado de trabalho,com a generalização da
relação de trabalho assalariada e com a efetivação dos direitostrabalhis
tas criados.
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A partirda década de 80, com a criseda divida externa, a economia
brasileira passa a se ressentir do ingresso de capitais externos e passa
também, ao mesmo tempo, a arcarcom o elevado serviçoda dívidaexter
na, contraída no período anterior,no período de elevadas taxas de cresci
mento da economia, chamado de milagreeconômico (1967/1975). Em de
corrência destas mudanças, a saída encontrada pelo governo, ainda em
plena ditadura, foio de produzira qualquercusto excedentes exportáveis,
atravésde um vigoroso processo de alavancagem das exportações. Estas
visavam a geração de divisas, que eram direcionadas para o pagamento
dos juros da dívida externa. Istoresultou num aumento, sem precedentes,
da dívida interna e dos juros praticados internamente, que, por seu lado,
estancarão o investimento interno ampliando os efeitosda recessão com
binada com elevadas taxas de inflação.
Neste período,o paíspraticamente se fechaà importação e torna-se
o paísque produzo terceiromaiorexcedentecomercialdo mundo, perden
do apenas para Alemanha e Japão.
Em decorrênciadestequadroa economia brasileirairámergulharnum
períodode recessão contínuacom algunscurtosperíodos de recuperação
econômica. Ou seja, a partirda década de 80 o país deixa de tercomo
tendência predominante o crescimento econômico, quebrado por alguns
curtos períodos de recessão e passa a tercomo tendência predominante a
recessão quebrada por curtos períodos de crescimento, paralelamente
a isso a pressão inflacionária se expande e há queda na taxa de investi
mentos. Do lado do mercado de trabalho, a tendência à estruturação,
verificada no período anterior,é invertida,ocorre em paraleloao aumento
das taxas de desemprego, à redução do volume de emprego assalariadoe
com redução do número de trabalhadorescom carteiraassinada. Os pou
cos postos de trabalhocriadosno período são assalariados e sem carteira
assinada e trabalhadores por conta própria,de forma predominante.
A partirda década de 90 ocorre um aumento de capitaisdisponíveis
para os países emergentes, como resultado do aumento da liquidezinter
nacional. Porém estes capitais só eram liberados, com o apoio e fomento
dos órgãos trilaterais,FMI e Banco Mundial, se,em contrapartida, os paí
ses empreendessem mudanças significativas em suas economias para
permitiro Ingressode bens importados,ou liberalizassemimportações.Por
conta disto, na maior parte dos chamados países emergentes, implantamse políticas econômicas que combinam, de forma clara, estabilização fi
nanceira, com contenção da inflação, com liberalização de importações,
chamada de inserção internacional competitiva.Para este projetoalgumas
medidas são adotadas: desregulamentação financeirae comercial;abertura
do mercado Interno às importações, sem contrapartida de exportações;
reformulação do papel do Estado,com sucateamento e redução de investi
mentos nas áreas sociais,privatizaçãodas estatais,elevação da receitas.
Será porconta desta nova ordem internacional,que o Plano Real se
assentará nas trêsfamosas âncoras:a cambial, a creditíciae a verde,que
serão adotadas igualzinhas, com pequenas variações, em quase todos os
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países chamados "emergentes”.A âncora cambial permite a valorização
da moeda nacionalem relaçãoao dólar,quetornaa importaçãosuperatrativa
e prejudica severamente as exportações.A âncora creditíciaelevará a taxa
de juros,prejudicando o investimentointerno,portanto o crescimento, mas
atraindo substancialmente o capital especulativo disponível no exterior.A
âncora verde atua no sentidode impedira subida de preços dos produtos
agrícolas e agroindustriais, para impedir que os produtos alimentares su
bam de preço, o que dá suporte popular ao plano, recorrendo para tanto à
importação de produtos agrícolas e agroindustriais dos itensque possam,
porquestões estruturaise conjunturais,forçarsubidas de preços agrícolas
que operam no interiordas cadeias produtivas.
O conjunto destas medidas provocará redução da taxa de investi
mentos internos, que resultarão em medíocre e instávelperformance eco
nômica (recessãode 1990/92,recuperação 1993/95e estagnaçãoem 1996/
97). Estes resultados econômicos terão efeitosainda mais dramáticos so
bre o mercado de trabalho, que passa a apresentar:altastaxasde desem
prego; perda de participação dos empregos assalariados no total da ocu
pação (desassalariamenlo) e ampliação das ocupações não assalariadas,
geralmente precárias e de baixaprodutividade. Durantea década de 90,de
cada 10 postos de trabalho abertos, 8 serão não assalariados e 2 apenas
serão assalariados, sendo que ambos serão sem registro.
Sobre a quantificação do emprego e do desemprego existem fontes
de dados diferentes, utilizando distintas metodologias, que acarretam da
dos díspares, porém, independentemente da fontede dados e para fugira
uma discussão metodológica que só acarreta obscurecimento do fenôme
no,todas as fontesconsultadas indicam que as taxasde desemprego exis
tentesna década de 90 superam em muitoàs verificadasna década de 80.
As taxas verificadas em todas as regiões são em média duas vezes as
verificadas na década de 80 o que torna inconsistentes os argumentos
daqueles que procuram negar a ampliação do desemprego na década de
90. ou que procuram escondé-lo como a sujeira que é varrida para baixo
dos tapetes para não embaçar o brilhodos cristais.
O aumento do desemprego ocorrepelo aumento superiorda popula
ção economicamente ativaà geração de postosde trabalho,istoé,a popu
laçãototalmenos a população inativa(donas de casa,crianças, aposenta
dos, estudantes etc.) tem um crescimento superior à demanda por traba
lhadores pelo mercado de trabalho.Entre 1989 e 1996 as ocupações cres
ceram no Brasil em 11,4% ao passo que a PEA (População Economica
mente Ativa)cresceu em 16,5%, o que fezcom que o desemprego cresces
se 179,1% no período. Foram criados, nos anos 90, 951,4 mil postos de
trabalho e ingressaram no mercado de trabalho 1.417, 1 mil pessoas ati
vas,istosignificaque estespostos de trabalhoabertosrepresentaramape
nas 67,1% da massa de trabalhadoresque procurou emprego.
A evolução da PEA ocupada nos anos 90 apresentou, também, três
importantesalterações: 1)reduçãoda participaçãorelativado setorsecun
dáriono totalda ocupação;2) reduçãoda participaçãorelativados empre
gados assalariados no totalda ocupação; e 3) diminuição na participação
relativados empregos assalariadoscom registrono totaldos assalariados.
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Durante a década de 90 houve um crescimentoda ocupação totalde
11,4%, sendo que o setorterciáriocresceu 22,3%, o primáriocresceu irri
sórios 0,5% e o setor secundário decresceu 2,2%. Estes dados deixam
claro que o crescimento do setor terciário foiincapaz de sustentar o de
créscimo do secundário. No que tange à agriculturahouve queda nas ocu
pações nas regiões sul em 11,4% e no sudeste 1,3%; estas quedas nas
duas regiões foram compensadas pela elevação das ocupações no Nor
deste (3,6%) e Centro-Oeste (12,6%).
O desassalariamento verificado na década de 90 significou uma no
vidade e uma contratendência em relação ao verificadoa partirda década
de 30 até a década de 80. Este ocorreu com maior ênfase nas regiões
Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, ao passo que permaneceu inalterado
nas regiões Sul e Norte. Para cada uma ocupação assalariada gerada no
período 89 a 96 gerou-se 1,6 não assalariadas. No Brasil a PEA ocupada
cresceu 11,4%,osassalariadoscresceram6,8%,ostrabalhadoresporconta
própriacresceram 18,9%, o empregador cresceu -0,6%e os trabalhadores
não remunerados cresceram 36%.
Apenas no período FHC (95/97) a economia perdeu 749.500 empre
gos assalariadoscom carteira.
0 Estado de São Paulo foio que mais perdeu empregos formais na
década de 90, 26.600 empregos formais foram perdidos, seguido por Mi
nas Gerais — 21.200, Rio Grande do Sul — 13.600 e Paraná — 12.000.
Estes dados deixam claro que o mercado de trabalho brasileiro na
década de 90 apresentou trêscaracterísticas marcantes:
1 — a presença de taxas de desemprego superiores às de 80 em
aproximadamente 2,4 vezes;
2 — o desassalariamento; e
3 — a geração de postos de trabalho não assalariados, na forma de
conta própria e atividades não remuneradas.
Estas trêscaracterísticas permitem perceber que o Brasil, diferente
mente dos paísescentrais,antesde lercompletadoa estruturaçãodo mer
cado de trabalho, onde há uma predominância absoluta de trabalho assa
lariado, e sem ter uma política de bem-estar social e de distribuição de
renda, passa a convivercom elevadas taxasde desemprego aberto e crise
nos empregos regulares.
Estes dados são importantes para refletirmosa respeitode medidas
existentes,supostamente, de combate ao desemprego. Estas medidas par
tem de duas concepções absoiutamente superadas hoje em dia. Em pri
meiro lugar, refiro-me à concepção que considera a mercadoria força de
trabalho dotada de elevada elasticidade-preço da demanda. Isto é, esta
concepção considera possível crescer o número de empregados a partir
da redução dos salários,ou do custodo emprego para o empregador.
É como se os empresários estivessem sempre dispostosa empregar
mais trabalhadores desde que paguem mais baixos salários, quando, na
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realidade,a decisão de empregar mais trabalhadoresbaseia-senuma aná
liseeconômica das possibilidadesde venda de unidadesadicionaisde pro
duto, provocados pelo acréscimo à produção, decorrente de acréscimo de
trabalhadores. Esquecem-se que a decisão de empregar mais trabalhado
resé uma decisão de investimento, onde o que está em jogo é a possibili
dade de venda de unidades adicionaisde produtos.As vendas futuras,qual
quer empresário sabe disto,dependem do crescimento do mercado e este
depende do crescimento e da expansão da economia como um todo.
Além disto existem limites técnicos à expansão dos trabalhadores
empregados em qualquer empresa e em qualquer ramo de produção. É
impossível empregar mais trabalhadores indefinidamente se não houver
expansãodacapacidadeprodutiva,queenvolve,alémdetrabalhadores,a expan
são do capitalempregado. Mesmo em atividadesque não objetivamlucroo
número de trabalhadores a serem empregados não depende apenas do
salário destes trabalhadores. Uma dona de casa não empregará mais um
empregado doméstico, mesmo que o salárioque elavá pagarestejacober
topelo seu orçamento doméstico, porque mais empregados em uma casa
de pequenas dimensões provocará mais um caos do que uma solução.
A segunda concepção também equivocada é aquela derivada direta
mente dos velhosmanuais de economia,que consideraque empregosexis
tem, o que não existem são trabalhadoresadaptados aos novos postos de
trabalhocriados.Ou seja,o progresso técnicoao mesmo tempo que destrói
postos de trabalho,os recria,mas passam a sernecessáriostrabalhadores
portadores de novasqualificaçõespropiciadaspeloprogressotécnico.Esta
inadaptação do trabalhador deriva de sua desqualificação pessoal para
assumir os novos postos de trabalhoe de sua indisponibilidadede receber
salários mais baixos.
Esta concepção apresenta doiserrosgraves:o primeiro é o de consi
derarque as novas tecnologiasdestroem e recriam postos de trabalho na
mesma proporção. Existe,de um lado, escassez de dados empíricos que
permitam comprovar esta hipótese, e além disto, não necessariamente os
novos postos serão criados nos mesmos locais e países onde foram
destruídos. Porexemplo, uma colheitadeira de cana elimina 200 empregos
diretos,aproximadamente, e recrialocalmente mais doisempregos diretos
e 2 indiretos.É possível pensar que a empresa que produz taismáquinas
necessite de mais empregados, devido ao crescimento da demanda por
colheitadeiras.Mas estes novos empregos criadosdar-se-ão nos locaisde
produção da colheitadeira, provavelmente no exterior.
A criação da jornada de trabalhoflexível,na qual o empresário pode
contratartrabalhadorescom jornadavariável,dependendo do grau de utili
zação da capacidade, gera total desconforto até mesmo para o próprio
empregador, onde numa mesma empresa há a possibilidade de dispor de
trabalhadoresefetivoseoutrosflexíveis.A existência,num mesmo localdetraba
lho, de trabalhadores com jornadas, salários e contrato de trabalhos dife
renciados, torna, algumas vezes, impossível a convivência entre trabalha
dores.É como na velhabrincadeirade criança,onde os menores eram café
com leite.
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A medida que permite suspensão do contrato de trabalho por determi
nado período, podendo ser posteriormente retomado pelo empregador, des
de que a empresa possa arcar com o custo destes trabalhadores também
m e parece inócua, para a geração ou manutenção do emprego. Porque o
trabalhador, durante este período de dispensa, 4 meses, fica c o m seu con
trato de trabalho suspenso, recebe o seguro-desemprego, pago pelo FAT e
freqüenta cursos de qualificação profissional, também pagos pelo FAT, deixa
de pagar a previdência e FGTS. Somente após o quinto mês a empresa de
cidirá se ele voltará para reassumir seu posto de trabalho ou tornar-se-á
desempregado. Caso volte para o emprego retoma o contrato de trabalho
anterior; caso a empresa resolva não readmiti-lo, torna-se desempregado de
fato, só que já não terá mais direito ao salário-desemprego, porque já esgo
tou o prazo (4 meses). Esta medida, caso efetivamente adotada, chama-se
tirar castanhas do fogo com as mãos alheias, porque o empresário não tem
nenhum ônus com a suspensão do contrato, quem têm ônus são os trabalha
dores, que ficarão nestes quatro meses numa espécie de purgatório, sem
poder tomar decisões. O FAT, que é u m fundo que pertence aos trabalhado
res, mas é gerido pelo Estado, é o outro que ficará com o ônus, pois será
usado para pagar o salário-desemprego e para prover os trabalhadores de
cursos de qualificação profissional.
Outro problema é criado se a empresa resolver retomar a produção e
reempregar os trabalhadores suspensos ainda durante os 4 meses. Duran
te este período o trabalhador teve de matricu!ar-se num curso de qualifica
ção profissional e poderá ocorrer que o curso não haja terminado ainda,
qual seria a solução? O trabalhador encerra o curso de requalificação pro
fissional? A empresa esperará que ele termine o curso e o recontrata pos
teriormente, ou será o famoso pegar ou largar, dado que a empresa tam
b é m tem prazos a cumprir?
É necessário considerartambém que o único efeitopositivoda sus
pensãodo contratode trabalhoé que o trabalhador,paraefeitosde pesquisa
de emprego/desemprego, poderá não sercontadocomo desempregado, e,
sim apenas como com o contratosuspenso, só passando a serlegalmente
desempregado se ao finaldos 4 meses a empresa não recontratá-lo.Esta
medida poderá ser eficaz para a redução das impressionantes taxas de
desemprego.
Uma outramedida que vem sendo adotada em váriossetoresde ati
vidade é a da famosa flexibilizaçãodos direitostrabalhistas, que visam a
redução dos custos do emprego pela redução dos direitostrabalhistasar
cados pelas empresas. Esta flexibilizaçãovem sendo alcançada de várias
formas. Uma delas ocorreu com a criação e proliferação das famosas
“gatoperativas”,atravésda introduçãode um parágrafoúnicoao artigo492
da CLT.Estas recriarame legalizarama odiadafigurados gatos,intermediá
riosde mão-de-obra,eliminaramdireitostrabalhistas,conquistadosna lula,
e vêm provocando sériosprejuízosaos produtores, poisnão reduziu signi
ficativamente o custo dos trabalhadores e deixou os produtores vulnerá
veis ao recebimento de uma enxurrada de ações trabalhistas,que os ex
põem ao riscodo passivo trabalhista.
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A outraforma de redução dos direitostrabalhistasestá acontecendo
pela proliferaçãodos contratosde trabalhoporconta própria,nos quais os
trabalhadoresdesempenham as mesmas funções e atividadesque desem
penhavam antes, mas como autônomos, por serviços prestados.
Vale a pena registrar,que a redução do custo do trabalho pela redu
ção dos direitos trabalhistas é uma prática já adotada em outros países,
com problemas de desemprego e não logrouo resultadoesperado.Na França
a flexibilizaçãodos direitostrabalhistas não aumentou o emprego, apenas
provocou aumento dos lucros,o mesmo ocorreu na Espanha, com medidas
parecidas. O fracasso destas tentativas fez com que tais práticas fossem
suspensas, em troca de outras medidas que tém se mostrado mais efeti
vas,como a redução de horas extras,redução da jornada sem redução de
salários e outras.
Para terminar, é necessário considerarque o desemprego no Brasil
tem causas ligadasmuitomais ao fracodesempenho da economia brasileira
do que ao pretenso elevado custo do emprego. Como vimos o Brasilape
nas alcançou níveis elevados de emprego e de formalização do mercado
de trabalho nos períodos de crescimento econômico. Desta forma, urge a
necessidade de adoção de medidas que apontem para o crescimento eco
nômico e não para a recessão. Neste sentido, são necessárias políticas
industrial, agrícola e agrária na direção do crescimento econômico. É ne
cessáriotambém a adoção de medidas clarasno sentidoda distribuiçãode
renda, quer diretas, através do aumento de salários, quer indiretas, pelas
políticassociaisde educação e saúde públicase gratuitas.São necessári
as também políticascompensatórias de amparo à população excluída, que
mesmo com uma políticaclara de crescimento econômico, não lerá possi
bilidades de alcançar emprego e renda. Para esta parcela da população
serão necessárias medidas pontuaisde geração de acesso à renda,como
as bolsas-escola, políticasde distribuiçãode cestas básicas, auxílios-mo
radiase outras,quedeverãoseradotadasde acordocom asespecificidades
locaise regionais.
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P A RTICIPAÇÃO N O S L U C R O S O U R E S U L T A D O S
— EVOLUÇÃO E COMPREENSÃO

PAULO SÉRGIO J O Ã O 1’*

A distribuição de rendas entreos trabalhadorestem sido muito esti
mulada, especialmente a partirda Constituição Federal de 1988 e as for
mas adotadas serviram para várias alterações das Medidas Provisórias
editadas, sem que contudo pudessem servirde obstáculo à sua implanta
ção, exigindo sempre do jurista cuidadoso a análise do modelo brasileiro
no contexto da legislação vigente e forma de desenvolvimento das rela
ções do trabalho.
Na prática,preocupam-nos os desvios de rotae de ritona implanta
ção de planos de participação dos trabalhadoresnos lucrosou resultados
que, embora excluída da remuneração pela Constituição Federal, têm re
velado, comparativamente ao modelo legal, transformações conceituais e
formais que poderão gerardiscussão relativamenteà naturezajurídicados
valores pagos e m razãoda inadequaçãodos programasimplantadosà pro
posta legal. O entendimento seguro e equilibrado do ponto de vista legal
quanto à naturezajurídicada verba paga a títulode participaçãonos lucros
e resultados no contextoda normasvigentese da naturezajurídicada rela
ção contratual que se estabelece é essencial.
O estudo da evolução históricadas formas de participação dos em
pregadosnos lucrosou resultadosdasempresas revelasuautilizaçãocomo
formade gestãoempresarial,revolucionária,quantoao aspectoda renova
ção de mentalidade empresarial e transformadora, quanto ao arcaico mo
delo da relação de trabalho, em que empregados e empregadores se
degladiamcegamente, sem observarque existeuma dependência reciproca
de ambos. Assim, respeita-seo direitode propriedade do empregador, ao
mesmo tempo em que os trabalhadoresse convertem em participantesdo
desenvolvimento da empresa, recebendo pelos frutosdesse envolvimento
consciente e responsávelsem que o própriocontratoindividualde trabalho
se submeta a riscos econômicos própriosdo empregador.
(•) Professor doutor da PUC/SP.
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Assim, constata-se que a idéia de transformar a relação de trabalho
através de outras formas de sustentação econômica do trabalhador há muito
tempo vem preocupando empresários, sindicatos, administradores e juris
tas, cada qual buscando nos princípios de suas convicções u m modelo e
u m fundamento da inovação.
Não se trata de cuidar de formas de incentivo do rendimento pelo
trabalho individualmente considerado, tais como prêmios, gratificações ou
comissões chamadas por Wilson de Souza Campos Batalha de participa
ção nos lucros impropriamente dita"1, porque não encerram e m si idéia de
participação coletiva que deve ser o princípio básico desse novo modelo
de gestão empresarial. Aliás, os procedimentos que premiam o individua
lismo implicaram e m reação contrária aos interesses propostos, havendo a
jurisprudência colhido a prática para atribuir-ihe os efeitos da natureza sa
larial, limitando e acautelando as iniciativas que tivessem no comporta
mento ou premiação individuais critério de suplementação de ganho do
trabalhador.
A discussão e m torno da natureza jurídica da verba distribuída a titulo
de participação nos lucros ou resultados é assunto mais recente e está
diretamente relacionada com a transformação da relação de emprego.
Historicamente, atribui-se como primeira iniciativa de implantação de
sistema de participação a do francês, proprietário de u m a fábrica de pintu
ras e vidro, Edmé-Jean Leclaire, e m 1843 que, após encerrar o balanço,
apurou seus lucros, convocou os empregados, entregando-lhes parte dos
lucros obtidos, representados por 12 mil francos e m ouro.
Napoleâo Bonaparte, antes m e s m o de Leclaire, inaugurou a iniciati
va oficial e legal sobre o tema e m 15 de outubro de 1812, e regulou a
participação dos atores da “Comédie Française" nos lucros líquidos das
atividades do Teatro Francês, calculadono fim de ano. Eram divididos em
24 quotas, destas uma formaria um fundo de reserva, meia quota seria
destinada a um fundo de embelezamento e restauração do teatro, outra
meia quota destinada a um fundo de pensão e as 22 restantes divididas
entreos atores associados12’.
O sistemadisseminou-seem Françae em outrospaíses,mas sempre
frutoda iniciativapatronal.
Em 1917 a participação nos lucros foi inscrita na Constituição do
México, onde se estabeleceu sua obrigatoriedade pelasempresas agríco
las,industriais,comerciais e de mineração*1
2
3’.
(1)'Direito do Trabalho e Participação nos Lucros", São Paulo, Ma« Limonad, 1954, pág. 343.
(2)PauloSarasafe.'Participação nos Lucros e na Vida das Empresas”,Rio de Janeiro. Livraria e
Editora FreitasBastos, s.d.p.
(3) A Constituição mexicana inseriu no artigo 123. VI e IX. que “o saláriomínimo, do qual deverá
desfrutaro trabalhador será aquele que se considerar suficiente,conforme as condições de cada
região, para a satisfação das necessidades normais da vida do operário, ã sua educação e ao
descanso e lazerconvenientes, considerando-o como pai de família. E m toda empresa agrfcola,
comercial, manufatureira ou mineira, os trabalhadores terão direito a uma participação nos lu
cros, a qual será regulada como é indicado no IX*.
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Entre nós. conforme observa José Martins Catharino, antes mesmo
da ConstituiçãoFederalde 1946, o legislador,no art.457,parágrafo 1®,da
Consolidação das Leis do Trabalho, de modo pouco feliz,em lugarde em
pregar a expressão participação, utilizoú-se do termo percentagem que,
segundo o festejadojurista,nada mais é do que "a forma pela qual o valor
da participaçãoé aferido"14'.
A ConstituiçãoFederalde 18 de setembro de 1946 trouxea obrigato
riedade da participação nos lucros,dispondo no art.157, inciso IV:
“A legislaçãodo trabalhoe a da previdênciasocialobedecerão
aosseguintespreceitos,além de outrosquevisemà melhoriada con
dição dos trabalhadores:
IV — participaçãoobrigatóriae diretado trabalhadornos lucros
da empresa, nos termos e pela forma que a leideterminar”.
Caberia, então, ao legisladorordináriosua regulamentação para es
tabelecer de que modo a obrigação dos empregadores deveria ser
conduzida.
Todavia, o princípio de obrigatoriedade constitucional, ao estabele
cer a participação diretados trabalhadores nos lucrosda empresa, trouxe
problemas intransponíveispara o legisladorordinário por que não admitia
a participação indireta, oriunda de resultados de equipe ou mista, combi
nadas com outrasatividadesda empresa e,ainda,só permitiriaa participa
ção do universo de todos os trabalhadores da empresa, considerada esta
na sua totalidade e não em unidades ou departamentos.
Comentando o dispositivo constitucional. Wilson de Souza Campos
Batalhaconsiderou que a Carta Magna de 1946 “levoumuitolongeas suas
idéias sociais ao consagrar a obrigatoriedade da participação direta dos
trabalhadoresnos lucrosdas empresas”'4
5*
'.E,de acordocom LuigiEinaudf61
a participação nos lucros objetiva a harmonia entre o capitale o trabalho
para fazercrescero boloa serrepartido,caso contráriopoderáse transfor
mar no vaso de Pandora que, em lugar de flor,faz surgir serpente e, por
isso mesmo não pode serimposta atravésde uma norma legal.
(4)Tratado Jurídicodo Salário", ediçáo fac-similada, Sao Paulo, LTr, 1994. pág. 330.
(5) Obra citada, págs. 26/27.
{6}“La partecipazione ai profitti, ilcui intendimento era di metlere pace ed armonia tra capitale e
lavoro, incitandoambedue a lavorarebene per crescere la tortadegli utilida ripartire,in reallà pub
essere come IIvaso di Pandora, da cui sidrizzano tuori ognl sorta di serpenti velenosi'... porque,
segundo o autor "la partecipazione agli utili non pub essere il risultato di una norma legislativa
obbligatoria, necessariamente generale ed uniforme ed probabiimenle leconda solo di attriti,
discórdia ed cresciuta instabilitásociale, ma, se vuole essere permanente, deve essere ilfruttodi
uno spirito dl collaborazione ed di aperta discussions, ilquale non pub avéré radice se non in un
cllma di liber!volontari esperimenti". Lezionl di Polilica Sociale, 1950, pág. 159, apud Wilsonde
Souza Campos Batalha,obra citada, pág. 27.
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Váriosprojetosde leiforam encaminhados, sendo o maisnotávelo do
deputado Paulo Sarasate, que recebeu o número 1.038e que, após emen
das teve aprovado o substitutivoda Comissão Especial em 3 de novembro
de 1952. Enviado ao Senado, lá permaneceu atóa promulgação da Cons
tituição Federal de 1967, sem que fosse submetido à votação17».
Após a introdução do princípio pela Constituição Federal de 1946 e
as frustradastentativasde regulamentação,a ConstituiçãoFederalde 1967
assegurou a participação no art.158, incisoV e ampliou o princípiopara a
gestão na empresa:
"A Constituiçãoassegura aos trabalhadoresos seguintes direi
tos, além de outros que, nos termos da lei,visem à melhoria de sua
condição social:
V
— integraçãona vidae no desenvolvimentoda empresa, com
participaçãonos lucrose,excepcionalmenle, na gestão, nos casos e
condições que forem estabelecidos".
O art. 165, incisoV,da Emenda Constitucional n. 1,de 17.10.69, re
petiu a redação, acrescentando apenas que as condições serão aquelas
que forem estabelecidas em lei.
A resposta do legisladorà Carta de 1967 foia criação,atravésda Lei
Complementar n. 7, de 7.9.70, do Programa de Integração Social (PIS),
para o setor privado, e da Lei Complementar n.8,de 3.12.70, que criou o
Programa de Assistência ao ServidorPúblico, para o setorpúblico,distan
ciados em muito dos princípios que envolvem um verdadeiro sistema de
participação nos lucros da respectiva empresa,
A Constituição Federal de 5.10.88 incluiu a participação nos lucros
ou resultados da empresa dentre os direitos assegurados aos trabalhado
res urbanos e rurais, pelo art.7®,o incisoXI,dispondo da seguinte forma:
"São direilosdos trabalhadoresurbanos e rurais,além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
XI — participação nos lucros ou resultados, desvinculada da
remuneração e,excepcionalmente, participação na gestão da empre
sa, conforme definido em lei";
Muito embora coubesse ao legisladorordináriocuidarapenas da par
ticipação dos trabalhadores na gestão da empresa, o governo federal deu7
(7)No artigo26 o Projetoexcluíasua integraçãoao salárioe dispunha expressamente que 'não
se compreendem na remuneração do empregado, para todos os efeilos legais,inclusive os de
previdência social,as imporiânciasrecebidascomo participação nos lucros".
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inícioà regulamentação da participaçãonos lucrose editoua Medida Pro
visória n.794, de 29 de dezembro de 1994, e repetida pelas que se suce
dem mensalmente é que foiretomada a questão***.
Dentro dos princípios que norteiam o instituto da participação dos
empregados nos lucros ou resultados nas empresas, não há lugarpara a
discussão quanto à natureza salarial dos valores recebidos pelos empre
gados pois,quando setratade atribuira naturezajurídicade valorespagos
por serviçosprestados, há necessidade de que se avalieprofundamente a
modalidade dos serviçosque deram origem aos pagamentos ou à vinculação diretadestesaos fatorescondicionantesde sua liberaçãoao trabalha
dor. Portanto, a naturezajurídicade importâncias recebidas pelos empre
gados durante a relação de trabalho vinculam-se mais à modalidade do
fato gerador, representado pela tipificação dos serviços que lhes deram
origem, que à simples existênciade vínculode emprego.
A Consolidação das Leis do Trabalho, perseguindo a natureza jurídi
ca salarialde vantagens atribuídas ao empregado em razão da prestação
de serviços, no art.457 e parágrafo 1e (TítuloIV,Capítulo II),ao tratardo
conceito de remuneração, adota critériorestritivode interpretação, dando
origem a debate doutrinário, sendo que já se discutiu satisfatoriamente
quanto à imprecisão adotada pelo legislador não só nos dois dispositivos
citados mas também em outros, taiscomo o parágrafo 2Sdo art.457, art.
458, art.459, art.487, conforme acentua Pedro Paulo TeixeiraManusm.
Entretanto, de acordo com a legislaçãoconsolidada, salárioe remu
neração são expressões que se confundem na linguagemcomum, caracte
rizando-se, todavia, tecnicamente,de modo diversoe assumem relevância
na relação de trabalho inclusivecom profundas implicações no campo da
Previdência Social.
Deste modo, compreendem na remuneração os ganhos variáveis e
aqueles ocasionais, denominados salário-condiçãol,0,,pagos pelo empre
gadorparacompensar uma situaçãoespecífica,porexemplo, horasextras,
adicional noturno, adicional de insalubridade, prêmios etc.
A jurisprudência, exemplificativamenteo Enunciado n.191, do Tribu
nal Superior do Trabalho, faz clara distinção, por exemplo, ao dispor que,
quanto ao adicional de periculosidade,este deverá incidirapenas sobre o
saláriobásico e não sobre a totalidadeda remuneração recebidapeloem
pregado. Portanto, não é sem importânciaa distinção.
(8) Contrariamente. SérgioPintoMartins/” considera que a expressão utilizada pelo constituinte
“conforme definido e m lei'refere-sea ambos os assuntos dispostos no incisoXI, do art.7".e não
apenas a u m a parte, istoé,à gestão da empresa.“Participação nos lucros e incidênciada contri
buição previdenciária". Revista de Previdência Social, n. 168, novembro de 1994, pág. 861.
(9)Segundo o jurista, a distinçãoestabelecida pelo legislador lem servido,“principalmente para
possibilitaralguns empregadores, com objetivode furtarem-se ao cumprimento da lei,a não con
siderar como salário parte do pagamento que percebem seus empregados’,inDireitodo Traba
lho, 4* ed., São Paulo, Atlas, 1995, pág. 98.
(10) PedroPauloT.Mamis,“A Redução Salariale o SalárioCondição", Dissertação de Mestrado.
USP, 1983.
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A jurisprudência trabalhista venceu a doutrina que sustentava a não
integração de valores não contratados ao salário e cristalizou-se através
de diversos Enunciados do Tribunal Superior do Trabalho, exemplificativamente e de interesse diretoao tema, o de n.251, que se refere expressa
mente à natureza salarialda verba paga a tftulode participaçãonos lucros
(“A parcela participação nos lucros da empresa, habitualmente paga, tem
natureza salarial,para todos os efeitos legais").
Ainda assim, algumas verbas pagas resistiramna doutrina e najuris
prudência à sua identificaçãoquanto à natureza jurídicasalarial.É o caso,
por exemplo, das gratificações de balanço ou gratificação de lucro, cujos
pagamentos desvinculam-se da condição individual do trabalhador e se
distribuem de forma coletiva.
O traçodiferencialde salárioestá na relaçãoimediataentrea presta
ção de serviçose o pagamentopecuniário,além deternaturezapersonalista,
dado o caráterpessoal da atividadedo empregado.
E este deve sero enfoque básicoe essencialna atribuiçãoda nature
za jurídica salarial de verbas variáveis pagas a títulode resultado ou par
ticipaçãonos lucrosonde o empregado não dispõeda imediatidadede ganho
e o lucrodecorre do esforçocomum de todos os trabalhadores,sem distin
ção de categorias.
Citados dispositivos da legislação trabalhista e orientação jurisprudencial revelam caráter individualistae conflitanteda relação de trabalho
que caracteriza a históriado próprio Direitodo Trabalho, poisestabelecem
uma linhadivisória acentuada entre empregado e empregador, não vendo
na relação de trabalho outra coisa que o benefícioexclusivo do emprega
dor. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho acompanhou este
caráter individualistaem outros Enunciados, taiscomo o n. 93 (integração
ao saláriode valores recebidos por venda de papéis por empregado ban
cário), n.181, n.203, n.240 (adicional por tempo de serviço).
O custeio da Previdência Social, estribado que sempre esteve no
salário essencialmente, vinculou-se, relalivamente ao salário-de-contribuição, ao mesmo conceito de salário oferecido pela Consolidação das Leis
do Trabalho.
Deste modo, o Decreton.72.771,de 6.9.73,que regulamentouo Re
gime de Previdência Social, instituído pela Lei n. 3.807/60, no art. 223,
parágrafo único, inciso II,exclui do conceito de salário-de-contribuição e,
portanto, das incidênciasde cotizaçãoà previdênciasocial‘as importânci
as percebidas peloseguradoe não consideradas,segundo a Consolidação
das Leisdo Trabalho, como integrantesda remuneração”.
Mais tarde,o Decreto n.83.081, de 24.1.79, que regulamentou a Lei
n. 6.439, de 1® de setembro de 1977 e que criou o Sistema Nacional de
Previdência e AssistênciaSocial— SINPAS, no art.41, incisoI,dizque se
deve entender por salário-de-contribuição.
‘a soma das importânciasefetivamente recebidas a qualquer tí
tulo,durante o mês. em uma ou mais empresas, para o segurado em
pregado,excetoo doméstico,para o trabalhadoravulsoe para o traba
lhadortemporário, respeitadosos limitesdos parágrafos2®e 3®”.
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Deste modo, a incidência ou não de contribuição previdenciária so
bre os valores pagos aos empregados estava vinculada à natureza da ver
ba liquidada, isto é,integrariao salário-de-contribuição somente naqueles
casos em que houvesse comunicação da natureza jurídicasalarial.
A Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação da Medida
Provisória n. 1.596-14, de 10 de novembro de 1997, que dispõe sobre a
organização da Seguridade Sociale instituiuo Plano de Custeio da Segu
ridade Social, cuidando das obrigações patronais sobre os recolhimentos
previdenciários,conceituandosalário-de-contribuição,acentuou, no art.28,
inciso II,parágrafo 9®,que
"§ 9® Não integram o salário-de-contribuição:
a).... omissis
b).....omissis
j)a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com leiespecífica".
Trata-se de mera adequação do dispositivolegal ao princípioconsti
tucional, razão pela qualfaz referênciaexpressa a que venha a sercriada
por leiespecífica0".
Deste modo, muitoembora a Medida Provisóriatratandoda participa
ção nos lucros tenha sido editada em dezembro de 1994, os procedimen
tosadotadosanteriormentenão assumem naturezajurídicasalarialporfalta
de previsão legal.Os procedimentosdeverão serabsorvidos peio princípio
constitucional.
O Decreto n.612, de 21 de julhode 1992, que deu nova redação ao
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social,aprova
do pelo Decreto n. 356, de 7.12.91 no art.37, § 9®, alínea /, mantém a
mesma redação.
A análise da natureza jurídicada verba paga sob a denominação de
participação nos lucros no período anterior à vigência da Carta de 1988,
remete ao conceito de salário atribuído pela legislação trabalhista e ao
conceito de salário-de-contribuição da legislação previdenciária.
A doutrinafrancesa,atravésde Lyon-Caen, considera que os valores
recebidosa taltítuloconstituemum rendimentomisto,submetidoa um regi
me jurídicode favor,que não se confundecomo do salário.Além da remune
ração do trabalho, os empregados recebem outras vantagens cuja fonte é
um contrato diverso do de trabalho e cuja natureza especial sugere um
regime jurídicodiversodaquele das remunerações021.1
(11)
0 procedimento adotado pelolegisladorordinário,adequandoa leià ConstituiçãoFederal,lol
o mesmo utilizadopara o salário-maternidade,cujasdisposições da leiordinária toram retarda
das diantede norma constitucionalauto-aplicável.Nestecaso. o Ministérioda PrevidênciaSocial,
antecipando-se á lei.por orientaçãoda consultoriajurídica,respeitou os procedimentos de em
pregadores que compensaram, a partirda vigênciada Carta de 1988,os 120 dias.em detrimento
dos antigos 84,a titulode salário-maternidade.
(12)G é r a r d L y o n - C a e n . "Droitsdu Travail.Le Salaire". Segundo Volume, Paris, Oalloz, 1981. 2*
ed.,pág. 252.
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A jurisprudência que atribui natureza salarial a verbas identificadas
como de participaçãonos lucrosdemonstra absoluta rejeição de sistemas
de distribuição nos lucros antes da Constituição Federal de 1988. Esse
posicionamento foi,com certeza, inibidordas iniciativasdos empregado
res,colaborando no atrasona evoluçãodas relaçõesde trabalhono Brasil.
Tal orientação jurisprudencial, sustentada por parte da doutrina, somente
se justifica pelo aspecto protecionista e tutelar do Direito do Trabalho e,
ainda, pelo fatode que muitos exemplos levados aos Tribunais revelaramse fraudadores do assalariado e sonegadores de obrigações sociais.
Frulodessa orientaçãofoio Enunciado n.251 do Tribunal Superiordo
Trabalho, revogado a partirda Constituição Federal de 1988 e cancelado
pela Resolução TST n. 33/94, expressando-se de modo genérico e, como
se não admitisse outra interprelação, no sentido de que “A parcela partici
pação nos lucros da empresa, habitualmente paga, tem natureza salarial
para todos os efeitoslegais".
Todavia,parao intérpretemaisatentoe cuidadoso,as formasde distri
buição dos lucros devem ser analisadasa cada caso, no sentidode deter
minar se efetivamenteo sistema implantado atendia aos princípios que in
formam um regime de participação.
Citado Enunciado refletiu entendimento que teve como elementos
básicos sistemasdistanciadosde verdadeira participação nos lucros,onde
a habitualidade e a permanência invariável de seu valorestão mais próxi
mas de gratificação do que de participação nos lucros.
A típicaparticipação nos lucros apresenta envolvimento do trabalha
dorintegrando-ono desenvolvimentodo empreendimento e a forma de dis
tribuiçãocontempla a coletividade, baseada em critériosobjetivos, desvin
culada de comportamento disciplinardo empregado individualmenteconsi
derado.
O enunciadocuidada verbade pagamento reiteradoe uniformequanto
ao valor,razão pelaqual elese apresentajustificável,porém não excludentede legítimos regimes de participação nos lucros mesmo no período em
que nenhuma disposição expressa havia sobre o assunto1'31.
(13)A jurisprudência se pronunciou e m mais de uma vez sobre a ausência da natureza salarial:"A
participação nos lucros, como liberalidade do empregador, estã sujeita a normas próprias ao
resultado linanceiro da empresa e ao desempenho do empregado, tudo apurado a cada exercido.
Não se revesta de caráter salarial e não integra a remuneração do empregado" (Ac. (unânime)
TRT — 1» Reg. — 3* T. (RO 6.642/85). Rei. Juiz Haroldo Collares Chaves, proferido e m 5.3.86);
“E m verdade a empresa veio, com muita antecedência, tornarrealidade a norma programática da
Constituição de 1969 e que a Constituição de 1988 diz expressamente não se constituir e m verba
salarial (art. 7», XI, CF/88)". Acórdão n. 16.343/91. de 10.9.91, Processo TRT/2* Região
02890239742. Rei. Juiz Francisco Antonio de Oliveira. "A verba denominada "prêmio desempe
nho", atrelada ao lucro operacional, constitui autêntica participação nos lucros que, a teor do art.
7*. XI. da Carta Magna, não integra a remuneração, não podendo, pois, ser considerada para
eleitos de 13* salário"(TST. R R 105.474/94.8. Hylo Gurgel. Ac. 2* T. 4.268/95).
"Gratificação periódica — PL (participação nos lucros) — Integração ao salário — art. 7“. XI. da
CF/88. Nos termos do ari.7“,inciso XI.da C F de 1988. que garante aos trabalhadores a participa
ção nos lucros, talverba ê desvinculada da remuneração, não se refletindo no 13’salário, férias,
FGT S e aviso prévio'(TST, R R 134.608/94.3, Hylo Gurgel. Ac. 2* T. 5 559/95).
"Gratilicaçâo paga e m razão do resultado financeirodo ano anterior não constitui remuneração,
mas participação nos lucrosda empresa e. portanto, não há que se falare m integração"(TRT/SP.
2 940 354.140. Gualdo Amaury Formica, Ac. 7*T. 19.545/95).
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A Medida Provisórian.794, de 29.12.94,ao inauguraro debate sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas,
dispunha que "toda empresa deverá convencionar com seus empregados,
mediante negociação coletiva,a forma de participaçãodestes em seus lu
cros ou resultados'.
Neste sentido, a negociação coletiva, na ótica do texto, deveria ser
objetode celebração de acordocom o sindicatode classe,com a garantia
do art.8®,VI,da Constituição Federal, no sentidode que este assegura a
participação obrigatóriados sindicatos nas negociações coletivas.Portan
to,o instrumentojurídicoresultanteseriao acordocoletivode trabalho,nos
termos definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, art.611, §1®.
Em seguida,a segunda Medida Provisória,de n.860, de 27 de janeiro
de 1995, alterou a redação do art.2® e eliminou a expressão negociação
coletiva do texto, introduzindo a comissão escolhida pelos trabalhadores,
dizendo “toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por
meio de comissão porelesescolhida,a forma de participaçãodaquelesem
seus lucros ou resultados".
As manifestações de arguição de inconstitucionalidade do texto fo
ram inúmeras porquanto os sindicatos se viram alijados do processo de
negociação no âmbito da empresa para a fixação das regras de distribui
ção da participação dos trabalhadores nos lucrosdas empresas.
O Supremo Tribunal Federal"*', em Ação Direta de Inconstitucionali
dade ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricul
tura— CONTAG, Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Confederação
Nacional dos Químicos, Federação Nacional dosTrabalhadores nas Indús
triasda Construção e da Madeirae SindicatoNacional dos Aeroviários,em
voto do RelatorMinistrolimarGalvão, concedeu liminarpara suspender os
efeitosda expressão“por meio de comissão porelesescolhida",do art.2®,
da Medida Provisória n. 1.136, de 26.9.95, estendida posteriormente a
Medidas Provisórias que se seguiram.
A partirda Medida Provisórian.1.539-34,de 7 de agosto de 1997, foi
inseridano textodo artigo2®,a obrigatoriedadede incluirna comissão um
representante indicado pelo sindicatoda categoria, alterando, portanto, a
orientação primitivae ajustando-se, pois,aos interesses sindicais"5'.
A atual referência à indicação de representante pelo sindicato não
deve serconfundidacom o assentoobrigatório,na negociação,de um mem
bro do sindicato.Poderá sersimples indicaçãode um dos trabalhadoresda
empresa. De outro lado, na ocorrência da recusa pelo sindicato na indica
ção do representante, a negociação poderá serconcluída, adquirindople
na eficácia porquanto a negociação se passa entre empresa e seus em(14)Ação Diretade Inconstitucionalidade (MU) n. 1.361-1 — DF,Tribunal Pleno (DJ. 12.4.1996).
(15)"A participaçãonos lucrosou resultados será objetode negociação entre a empresa e seus
empregados, mediante comissão por estes escolhida, integrada, ainda, por um representante
indicadopelosindicatoda respectivacategoria*.
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pregados, não se constituindo impedimento o óbice do sindicato que, nos
termos em que se coloca a Medida Provisória, integra a comissão como
observador e,eventualmente, orientador.
Merecem destaques as Medidas Provisórias de número 794/94, que
inaugurouo debatenasociedadetrabalhista,ea de número 860/95,que trouxe
as primeiras inovações quanto à participação dos sindicatos, de número
1.276,de 12.1.96,que excluiudo conceitode empresa para os finsespecí
ficosda Medida Provisória,a pessoa físicae as entidades sem finslucrati
vos, e a de número 1.539-34, de 7 de agosto de 1997, que introduziu o
trabalhador, membro da comissão negociadora, indicadopeio sindicato.
A Medida Provisória n. 1.698-46/98 veio substituir, no art.2®, a ex
pressão"dentreos empregados da sede da empresa”pelaexpressão“den
treos empregados da empresa".Além disso,trouxemodificação significati
va em seu art.3a.O seu § 2®.ganhou nova redação,que impediuo adianta
mento dos valores pagos a títulode participação nos lucrosou resultados
por mais de duas vezes no mesmo ano civil.Ademais, houve a inclusãodo
§ 3® atual,que dispõe poder sercompensado o pagamento a títulode par
ticipaçãocom as obrigações decorrentes de acordos ou convenções cole
tivasde trabalhoatinentesà própriaparticipaçãonos lucrosou resultados.
Tal Medida Provisória, reeditada, recebeu número 1.769 e, em junho
de 1999, ganhou número 1.878-59. A reedição de número 1.878-64 teve
corrigidoo erroda redaçãodo § 4®do art.3a,causada pelainclusão do § 3°
na edição de junho de 1998. Assim, a expressão “no parágrafo anterior”,
que se reportava na verdade à periodicidade do § 2°, foicorrigida. Nova
numeração foi-lhedada em dezembro de 1999, destavez a de n.1.982-65.
Sua últimaedição tem número 1.982-68 e é de março de 2000.
Deste modo, constituemrequisitosparaa implantaçãode um Programa
de Participação nos Lucros ou Resultados a negociação entre empresa e
empregados, a indicação de representante do sindicato,o acordo celebra
do e respectivo conteúdo, condições de distribuição e prazo.
A modalidade do instrumentojurídicoque vaidarsustentaçãoà natu
rezajurídicadas importânciasdistribuídasaos empregados a títulode parti
cipação nos lucrosou resultadosé a do acordo individualplúrimode partici
pação com as limitações próprias da sua destinação, quanto a pessoas,
benefícios e efeitos e que não se confunde com a negociação coletiva de
natureza trabalhista.
Arion Sayão Romita assegura que não se tratade negociação coleti
va pois“a negociação da forma de participação dos trabalhadores nos lu
crosou nos resultadosda empresa não tem por fimestipularcondições de
trabalho aplicáveis,no âmbito da empresa acordante, às respectivas rela
ções de trabalho.Não se tratana hipótesede condições de trabalho, e sim
de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, pertinentes à composição dos litígios
que ocorrem em caso de malogro da negociação"(,w.
(16)'A Participação nos Lucros à Luz das Medidas Provisórias", Trabalho e Processo. Revista
Jurídica Trimestral, n. 6, setembro, 1995, Ed. Saraiva, pág. 14.
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De outrolado,o reconhecimento do processo de negociaçãode par
ticipação nos lucros ou resultados nas mesmas condições da negociação
coletivade trabalhoimportariano reconhecimentoda existênciade conflitocole
tivocujo impasse autorizariaa intervençãodo poderjudiciárioe seu poder
normativoconstitucionalmenteasseguradoparadirimiros conflitosem dis
sídios coletivos, hipótese esta de extrema inconveniência para os fins a
que se propõe a participação nos lucros ou resultados como instrumento
de gestão empresarial.
Deste modo, o instrumentojurídicoque decorre da negociação entre
empresa e seus empregados não se confunde com o instrumentocoletivo
que reconhecedireitosindividuaisà categoriaou ao grupode trabalhadores.
InsisteAríonSayão Romilaem que“o processoconvencional,nocaso,
não se caracteriza como negociação coletiva, precisamente porque não
está em jogo a criação de normas abstratas, aplicáveis indistintamente a
todos os trabalhadoresinteressados:a participaçãode cada um, conside
radoindividualmente,deverá serlevadaem conta.Poderão serlevadosem
conta critérios diversificados, relativamente aos diferentes grupos de tra
balhadores que participarãodos lucros:dirigentes,oficiais,serventes, au
xiliares,aprendizes, empregados do escritório,da fábricaetc."*'7'.
Portanto, o modelo jurídicoda Medida Provisória não é o de acordo
coletivosetorialou convenção coletivano sentidoemprestadopela legisla
ção trabalhista,no artigo621 da Consolidação das Leisdo Trabalho,dada
a inviabilidadede,abstratamente,impora todaa categoriaeconômica obri
gação na espécie de distribuiraos seus empregados alguma verba, esco
lhidaem valor único, a títulode participação nos lucros.Além de juridica
mente equivocada, a inconveniênciadesta práticaé totalporquanto atingi
rádesde uma grande empresa àquela que mal tem condiçõesde pagar os
saláriosde seus empregados, desdea grande metalúrgicaou multinacional
àquela oficinaou pequena empresa que lutacom dificuldades,— todos se
submeterão à mesma regra.
Este procedimento vem sendo adotado politicamente pelos sindica
tose,frequentemente, há notíciasdeconvençõescoletivascelebradascom
cláusulade distribuiçãoaos trabalhadoresde verba de valoraleatoriamen
te escolhido e, em algumas situações, acordos coletivos com imposições
de outras obrigações aos trabalhadores desvinculada da natureza do fim
para o qual a norma foiconstituída*181.
A primeiracerteza é de que se tratade imposição ilegalcontráriaàs
normas legais específicasestabelecidaspara a negociação objetivandoa
(1?) AríonSayãofíomita,obra cilada, pág.15.
(18)0 JornalTrabalhisla n.687, de 1.12.1997, pág. 1267. dá notíciade que na cidade de Diadema,
na empresa Brasimet, toi celebrado acordo com o sindicato de classe para pagamento de RS
500,00, e m 23.12 a titulode participação nos lucros ou resultados, podendo chegar a RS 800,00,
cuja diferença será paga e m tíquete para alimentação desde que 80 % das metas da empresa
sejam atingidas.Também, a títulode taxa de negociação ao sindicatoprofissional,os trabalhado
res não-associados ao sindicato, serão descontados e m 4 % dos respectivos valores.
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participação nos lucros ou resultados. Neste caso, as empresas que se
recusarem ao pagamento terãorazãona invocaçãoda inadequação jurídica
do instrumento normativo.
A segunda questão emergente de taisprocedimentos revela a natu
rezajurídicasalarialda verbadeste modo negociada,com riscosde ordem
trabalhistae de reflexos previdenciários.
A terceira questão relevante é que o instrumento jurídico para fixar
programas de participaçãonos lucrosou resultados, por força da inaplicabilidade,para este fim,do teordo artigo621 da Consolidação das Leis do
Trabalho, não poderá sera convençãocolelivade trabalhoou acordocole
tivo,este considerado no sentido que lhe atribuia norma consolidada.
Quanto ao reconhecimento da capacidade jurídicado empregador ou
seus prepostosna negociaçãosobre os termosdo programade participação,
não há dúvidas poisdecorreda nomeação diretados seus representantes.
Diversamente, quanto à comissão de empregados, escolhida pelos
trabalhadores, a Medida Provisória atribui-lhecapacidade jurídicaa partir
da escolha que deverá serexercidacom ampla liberdade e transparência,
atravésde assembléiados interessados,e que outorgaráo poderde repre
sentação e de negociação. A responsabilidade da comissão está limitada
ao conteúdo da negociação e pelo seu fielexercícioda representação.
Contrariamenteàs negociaçõescoletivasde trabalho,acomissão elei
ta não tratade direitoscoletivos abstratos, mas de vantagens concretas a
partirde um planode metas que, se atingido,beneficiaráa todos os empre
gados envolvidos diretamente.
De outro lado, na hipótese de impasse nas negociações coletivas,
caso instaurado dissídio coletivo perante a Justiça do Trabalho, não terá
elacompetência normativa para dirimiro assunto,impondo atravésde deci
são o pagamento de verba cuja natureza não pode decorrer de conflito.
Aliás,o textoda Medida Provisóriadeixaevidenteque ou há acordo espon
tâneo entreempresa e comissão de trabalhadoresou estes, se desejarem,
poderão se socorrerde árbitroou mediador. Trata-se de negociação cujo
conteúdo não poderá ser imposto, onde não se admite parte vencedora,
sob pena de comprometer o próprioespíritode parceria que envolve qual
quer programa de participação nos lucros ou resultados das empresas.
AlmirPazzianotto Pintoconsidera que em caso de impasse "as par
tes não poderão recorrerao Poder Judiciário para a solução da controvér
sia,nem a Justiça do Trabalho terá poder normativo nesta matéria”1'91.
Os valores impostos mediante convenção coletiva de trabalho ou
acordo coletivo não comungam da típica natureza jurídica de participa
ção nos lucros ou resultados, nem vinculam obrigatoriamente os empre
gadores do setor, podendo revelar foco de conflito trabalhista diante da
recusa de pagamento.
(19) "Participação nos Lucros”,Jornal Trabalhista, n. 552.17 abril 1995, pág. 394.
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A Medida Provisória impõe, quantoao conteúdo da negociação, que,
obrigatoriamente,sejam fixadas“regrasclarase objetivasdos direitossubs
tantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferiçãodas informações pertinentesao cumprimento do acordado, perio
dicidadeda distribuição,períodode vigênciae prazospara revisãodo acor
do”(art.2®,§ 1®).Dentre as regrasclarase objetivas,exemplificativamente,
cita “índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa e
programas de metas, resultadose prazos, pactuados previamente”(art.2®,
§ 1®,a, b).
Aí estão, pois, os elementos legais a partirdos quais se definiráou
não a natureza jurídicada importância paga: se tipicamente desvinculada
da remuneração ou se se submete ao riscodo reconhecimentoda natureza
salarial.
Assim, os programasde participaçãonos lucrosou resultadosdevem
serestabelecidosde modo claroe transparente,sem ficarrestritoà análise
por critériossubjetivos.A objetividadee transparênciadarão a sinalização
da almejada parceriado programa.
O art.3® da Medida Provisória n.1.982-68, de março de 2000, repe
tindotextodas Medidas anteriores,advertequantoà verbaque venha a ser
distribuída que:
“A participaçãode que tratao artigo2®não substituiou comple
menta a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui
base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário,não se lheaplicando o princípioda habitualidade”.
Na verdade são dois os aspectos da advertência lançada:de um lado
para o empregador, no sentido de que não venha a substituir o saláriodo
empregado porverba denominada de participaçãoem resultadose,de outro
lado,para o empregado, esclarecendoque o pagamento, aindaque reiterado,
não gera direitoadquiridocapaz de exigirosfuturospagamentos, asseguran
do, destaforma, o caráteraleatórioda verba quanto à realizaçãofutura.
A segurançajurídicapara o empregadoré complementada pelopará
grafo 1®, incentivando a prática como modalidade de gestão empresarial,
permitindo a dedução dos valores pagos como despesa operacional para
efeitode apuração do lucro real.De acordo com a nossa legislaçãonão há
limitede valoresa serem distribuídos.
Também como freio a que pudessem surgir formas de participação
nos lucros em substituição ao salárioe, por consequência, comprometen
do o sistema de arrecadação de receitas tributárias e previdenciárias, a
Medida Provisória impõe como periodicidade mínima de distribuição um
semestre, conforme parágrafo4°,com possibilidade de alteração de acor
do com os impactos nas receitastributáriase fiscais.
Também se impôs, com a Medida Provisória de número 1.698, de
junho de 1998, a limitação,de duas vezes ao ano, à percepção da partici
pação nos lucrosou resultados.
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Os valores recebidos pelos empregados a títulode participação nos
lucros ou resultados estão exonerados de contribuições previdenciárias,
não se comunicando, portanto,da naturezajurídicasalarial,incidindo,contudo, a contribuiçãofiscalde imposto de renda.
A garantia constitucional da participação nos lucros ou resultados é
destinada a todos os trabalhadores, urbanos e rurais, com exclusão, ex
pressa, apenas do trabalhadordoméstico.
O campo de aplicaçãodo modelo jurídicode participaçãonos lucros
ou resultadosdas empresas dizrespeitoàs partesda relaçãocontratualde
emprego, ou seja,os empregados e os empregadores, e estes, por razões
específicasda Medida Provisória,mereceram o destaque especial para as
entidades sem finslucrativos.
A Medida Provisória vigente não estabelece restrições para que os
Programas de Participação nos Lucros das Empresas sejam implantados
por setor da empresa ou estabelecimento. Caso a negociação contemple
apenas setores de atividade empresarial, com regras substantivas claras,
os demais trabalhadores excluídos não poderão pleitear a extensão do
benefício porquanto não se traiade verba de natureza salarial,não carac
terizando, portanto, ato discriminatório do empregador e da comissão de
negociação.
Os empregados de empresas públicas ou sociedades de economia
mista, desde que a União, mesmo indiretamente, detenha mais de 50% do
capitalsocial com direitoa voto, aguardam a regulamentação específica a
ser fixada pelo Poder Executivo.
A Medida Provisória que, inicialmente, impunha obrigatoriedade de
implantação de Programa de Participação nos Lucros ou Resultados a to
das as empresas, a partirda edição dejulhode 1997,deu nova redaçãoao
disposto no arl.2ae,tornando o sistema facultativo,substituiua expressão
anterior "Toda empresa deverá convencionar..." pela “A participação nos
lucros ou resultados será objeto de negociação...".
A Medida Provisória, em razão da obrigatoriedade inicial e com vis
tas ao conceito de empregador do art.2a,da Consolidação das Leis do
Trabalho, desqualificou como empresa, para os fins específicos da
compulsoriedade previstaatéjulhode 1997,a pessoa físicae as entidades
sem linslucrativos, estasde acordocom as restrições expostas no art.2a,
§ 3a,to.ou seja,não distribuaresultados,a qualquertitulo,aindaque indire
tamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas; aplique
integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
destine o seu patrimônio à entidade congênere ou ao poder público, em
caso de encerramento de suas atividades;mantenha escrituração contábil
capaz de comprovar a observância dos requisitos exigidos, e das normas
fiscais, comerciais e de direitoeconômico que lhe sejam aplicáveis.
As entidades sem finslucrativosnão estão obrigadas à implantação
do sistema, mas não estão proibidasde o fazeremcom finsadministrativos
e de melhoria de qualidade ou de resultados previamente definidos. Se
assim implantarem um Programa de Participação nos Resultados, os valo
res distribuídos não se comunicarão da natureza jurfdicasalarial.
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Justifica-sea observação pelo fatode que o direitoassegurado pela
ConstituiçãoFederal é amplo e genéricoe não excluios trabalhadoresem
relação à natureza da atividade empresarialdo empregador.
O modelo brasileironão contempla a participação no capitaldas em
presas como forma de cumprimento da norma legal,apesarde não excluir
expressamente que as importânciasdistribuídas sejam representadas por
ações da empresa.
As privatizaçõesde empresas estataistêm servidopara dar aos em
pregadosda empresa a serprivatizadaa oportunidadede compra de ações
ordinárias, reservadas previamente e distribuídas em igualdade de condi
ções a todos os trabalhadores, que poderão se habilitar para aquisição
individualmente ou através de sociedade de participação, condomínio ou
clube de investimentos.
Não se trata de modelo típico de participação pois os empregados
nesta situação se assemelham a qualquer investidor,apenas gozando do
direitode preferência privilegiado.
Segundo Georges Brya participação dos trabalhadores nos lucrosé
uma modalidade de contrato de trabalhode cooperação na produção120’.
Mario da La Cueva, referindo-se à coexistência pacificade salárioe
participaçãonos lucros,sem a transformaçãoda relaçãode trabalho,asse
vera que o salárioé a remuneração peloserviçoprestadoe a participação
decorre da combinação de fatoresda produção'2'’.
A participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa
não transforma a relação de emprego em relação societária pois o traba
lhadornão participados prejuízosnem teráo seu saláriobásico ameaçado
com o fracasso do empreendimento patronal.A participação se dá quanto
a metas objetivamentedeterminadase,caso não atingidas,deixao empre
gadodetera participação,sem que talfatoapresenteconsequênciasquanto
à percepção de salários.
A Consolidação das Leis doTrabalho, no artigo63,dispôsque “não ha
verá distinçãoentre empregados e interessados, e a participação em lucros
ou comissões, salvo em lucrosde carátersocial,não excluio participantedo
regimedestecapítulo",qualsejao do respeitoàjornadade trabalhoe o direito
às horas extrase,porconseguinte,da condiçãode empregado.
(20) "Es una modalidad dei contraio de trabajo, según la cual. recibe el trabajador dei patrono,
además de su salário, una parte de las utilidades de la empresa, no como asociado a elia, sino
como trabajador que coopera en la producdón'. apudMariodaLaCueva,"Derecho Mexicano dei
Trabajo". Tomo l.5* ed.. Editorial Porrua S/A.. 1960, pág. 686
(21)‘El salario es laremuneraciún por elservido prestado, en tantoque la partidpadón obrera en
tas utilidadeses la distribuciónequitativade losresultados que se obtienen en la combinación de
los factores fundamenlales de la produeciôn: Trabajo y Capitar, Mario de La Cueva. "Derecho
Mexicano dei Trabajo".Tomo 1.5* ed.. Editorial Porrua S/A., 1960, pág. 688.
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FranciscoAntoniode Oliveiréobserva que “a participação pecuniá
riado trabalhadornos objetivosda empresa não é de molde a desfiguraro
contratode trabalho, v.g.aqueletrabalhadorque trabalhaporpeça ou tare
faou aindatenha participaçãonos lucrosda empresa ou nascomissões, v.g.
gerente de determinada lojaque recebe comissões sobre toda a venda dos
demais vendedores que estão sob sua coordenação. A participação nos
lucrosda empresa se traduzem norma programática previstana atualCar
ta Política (art.7®,XI) que (ora repetida nas Constituições anteriores.Vale
dizer que a melhoria pecuniária recebida pelo trabalhador além daquilo
que normalmente lheseria devido não ó de molde a desfiguraro contrato,
dando possibilidade ao empregador de exigir mais do que seria devido”.
Claro está que os exemplos citados fogem ao sentido próprio que o texto
constitucional empresta à matéria, desvinculando o ganho da remunera
ção, situação esta que inocorreria nos casos concretos apontados.
A relação jurídica que se estabelece entre empregados e emprega
dor,através do Programa de Participação nos lucros ou resultados não se
confundecom a relaçãojurídicado contraiode trabalhocujasobrigações e
deveres se mantêm em plena vigência e de modo inabalável.
Assim, o contrato que se conclui no seloda comissão de trabalhado
res não se confunde com o contrato de natureza coletiva, convenção ou
acordocoletivode categoria,porquantoo conteúdo não tratade normas de
caráterabstrato nem impõe obrigações a uma das partes exclusivamente,
nem torna a previsãode pagamento obrigatóriapoisque submetiva à ocor
rênciade evento futuro,cujaavaliaçãode resultadoIncumbirá aos próprios
Interessados.
A comissão de trabalhadores, investida dos poderes conferidos pela
assembléia dos interessados, celebrará um acordo individual plúrimo por
que identificadosos beneficiáriosdos resultados.Referidoacordo individu
alpfúrimo será de participaçãona gestãoempresarial,submetidoao resul
tado aleatório desejado e esperado portodos,cuja realizaçãoimpõe à ou
trapartebeneficiada,o empregador, de distribuiros valoressegundo crité
riopreviamente determinado no contrato.
Restam, deste modo, inconfundíveiscontratode trabalhoe participa
ção nos lucrosou resultadose,igualmente, inconfundíveisas obrigações e
deveres recíprocos, inerentes ao contrato de trabalho quanto ao seu fiel
cumprimento.
No direito estrangeiro, o sistema de participação dos trabalhadores
nos lucros das empresas na França, impulsionado por De Gaulle que, em
1942, portantoantesdo términoda IIGuerra Mundial,previa,apósa vitória
tida como certa, a necessidade de transformação da condição social dos
trabalhadores.
(22)'Consolidação das Leisdo Trabalho Comentada*. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1996,
pág. 121.
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A França se caracterizacomo o paísda participação*231e as relações
de trabalho na França se distinguem pelaimportânciada presença do sin
dicatocomo porta-vozdos interessese aspiraçõesdos trabalhadorestanto
nas relaçõescoletivasde trabalho, como na empresa, atravésde delegado
sindicalou de comitê de empresa.
No campo da participação nos lucros pelos trabalhadores numa es
pécie de associação entre capitai e trabalho, houve resistência de parte
das organizações sindicais profissionais em razão da contradição com a
doutrina da lutade classes.
Apesar disso,a França desenvolveu instituiçõesjurídicasorganizando
um modelo de participaçãodos trabalhadores nos resultadosou no capital
da empresa. Segundo Rivero-Savatieras fórmulas de associação dos tra
balhadores nas empresas se desenvolveram num clima de declínio do
sindicalismo ideológico e de melhora da imagem da empresa na opinião
pública'241.
Encontram-se organizados formalmente dois modelos: participação
nos lucros ou resultados e a participação no capital.
O regime de participação nos lucros ou resultados se apresenta de
modo facultativoou obrigatório.
O sistemafacultativo,criadoem 1959, e reformadoem 1994, pelaLei
n.94.640, de 25 de julho,tem sidoincentivadopor benefícios fiscaise so
ciaisàs empresas.
Pode ser adotado em todas as empresas com mais de doistrabalha
dores, permitindo, inclusive,que instituiçõessem finslucrativosnegociem
um acordo vinculadoà melhoriade resultados,previamentedeterminados.
É caracterizado pelo pagamento periódico a todos os empregados de um
prêmio variável,segundo os resultados da empresa, através de participa
ção coletiva ou crescimento da produtividade, observando-se um critério
de tempo de serviço na empresa não superiora 6 meses no exercício da
distribuição.A base de cálculonão é predeterminada, prevalecendoampla
liberdadecontratual.Deve serassinado no prazode seismeses do exercí
ciorespectivo, istoé, no período de janeiroa junho de cada ano. E institu
ídoporacordo coletivo,no ramo de atividadeprofissionalmas, em geral,é
um acordode empresa, concluídocom o sindicato respectivo,com o comi
tê de empresa ou com os próprios trabalhadores interessados, mediante
aprovação de doisterçosdo projetode acordo proposto pelo empregador.
Se houver um comitê de empresa, o acordo deverá serencaminhado para
conhecimento quinze diasantes da assinatura.2
3
4
(23) DanielVaughan-Whitehead,"Intéressement ParticîpalionActionnariat— Impacts Economiques
dans l'Entreprise”,Ec. Economisa, Paris 1992. pâg.112.
(24)Jean Riveroe Jean Savatier,"Droit du travail". Presses Universitaires de France, 13* ed.,
1993. pâg.243.
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O art.441 do Código doTrabalholimitaa possibilidadede celebração
de acordo de participaçãonos lucros às empresas que cumprem a obriga
ção em matéria de representaçãode pessoal:delegado de pessoal, comitê
de empresa e Comissão de Higiene, de Segurança e das Condições de
Trabalho'«'.
Os trabalhadores não gozam de isenções fiscaispara a contribuição
social geral, e o empregador se beneficia de isenções fiscais a partirda
celebraçãodo acordo.Parao empregador exonerar-se de encargosfiscais,
deve submeter os respectivos contratos à homologação perante o órgão
estatal competente, comprovando o preenchimento de vários requisitos,
dentre elesque o sistema deve refletirum significadoeconômico quanto à
produtividade ou resultado financeiro, preservando o caráter aleatório da
distribuição.Os critériosde cálculodevem sersimples a fimde permitirque
o comitê de empresa confira a fidelidadede procedimentodo empregador.
A participação nos resultadossujeitaà distribuiçãonão pode ultrapas
sar o limite de 20% (vinte por cento) da folha de pagamento e, individual
mente, não pode ultrapassara metade anual do tetoda seguridadesocial'2
562
7
'.
Os valores dispensados aos trabalhadores a título de participação
nos lucros, desde que distribuídos em carátercoletivo e aleatório, para o
empregador, são dedutíveis dos lucros sujeitos a imposto e estão isentos
de encargos sociais,não secomunicandoda naturezajurídicasalarial.Para
o empregado, taisvaloressofrem incidênciade recolhimentosprevidenciários, estando, contudo isentos de imposto de renda se vinculados a um
Plano de Poupança de Empresa.
O sistema de participação obrigatória foiinstituídoem 1967 e refor
mado em 1986 (Ordonnance n.86-1134, de 21.10.86),tratavada participa
ção dos trabalhadores nos frutosdecorrentes da expansão das empresas.
Originou-sedo fracodesenvolvimento do regime facultativoe impôs o regi
me obrigatório às empresas com mais de 100 assalariados (50 a partirde
25.7.94, Lei n. 94-640), com vantagens de natureza fiscal e limitando o
acesso dos trabalhadores aos valoresa eles atribuídos'87'.
Os acordoscoletivossão submetidos às mesmas regrasda participa
ção facultativa,com ampla liberdade de fixaras bases de cálculoe moda
lidades de distribuição.
Todosos empregados sãobeneficiáriosda participaçãonos resultados,
convencionada através de acordo coletivocelebrado nas mesmas condições
fixadas para o modelo facultativo,admitindo-se, igualmente, a condição de
tempo de serviçocomo requisitoparaque o empregado gozeda participação.
(25) As empresas com menos de 11 empregados não estão sujeitasà representação de pessoal.
(26) E m 1996 equivalia a 80.610 trancos.
(27) Inlcialmente os valores deveriam ser empregados e m investimentos na própria empresa ou
na economia nacional.
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Para o regime de participação obrigatória há necessidade de que a
empresa tenhafinalidadelucrativa,excluindo, portanto,as instituiçõessem
finslucrativos,à exceção das cooperativasagrícolase operáriasde produ
ção, regulamentadas por disposições especiais.
Como condições de validade do regime de participação adotado pela
empresa e para que possa beneficiar-sedasvantagensfiscais,exige-seque
tenha sido objetode acordo coletivoe,ainda, que observe, obrigatoriamen
te,quantoao conteúdo, váriosaspectos,dentreos quaiso critériode cálculo
da reservaespecialde participação;o tetoconsiderado para o valortotalda
reserva;o período de indisponibilidadedos direitosdos empregados.
Além dessas cláusulas obrigatórias, os acordos poderão prever ou
trasfacultativas, adaptadas à situação concreta do grupo ou da empresa.
A Reserva Especial de Participação pode sercalculadade duas ma
neiras: de acordo com a leiou convencionada entre as partes desde que
preserve valor equivalente ao critério legal. Do valor apurado, cinquenta
por cento é objeto de investimento na própria empresa, através do Plano
de Poupança de Empresa (P/an d’Epargne d’Entreprise — PEE) ou ainda
poderáserobjetode compra ou subscriçãode ações da sociedade através
de um Fundo Comum de Investimentoe no níveldo Planode Poupança da
Empresa'28*.
A distribuiçãoaos empregados poderá respeitaros critériosestabe
lecidos a títulode tempo de serviço, não superiora 6 meses, a proporcio
nalidade ao saláriopago a cada trabalhador, no limiteda atribuiçãoindivi
dual equivalenteà metade do tetoanual da seguridadesocial,respeitadoo
teto de repartição equivalente a quatro vezes o teto anual da seguridade
social.
Os valoresatribuídosa títufode participação aos trabalhadoresserão
disponibilizados somente após trêsou cinco anos, existindo oitosituações
de acesso antecipado previstasem tei:casamento; nascimento ou adoção a
partirdo terceiro filho;divórcio, desde que se conserve a guarda de pelo
menos um filho;aquisiçãoou ampliação da residência principal;rompimento
do contratode trabalho;invalidezdo trabalhadorou de seu cônjuge;morte;
criaçãode empresa própriae endividamento do empregado.
Os acordos coletivos podem prever vários modos de investimentos:
ações da empresa; abertura de conta na empresa com rendimentos; aqui
siçãode títulosemitidosporuma sociedade de investimento;em contacor
renteda empresa bloqueada e remunerada à base de 6% ou 5%, segundo
seja o bloqueio de cinco ou trêsanos. Na ausência de acordo coletivo,os
valoresatribuídosaos trabalhadoressão bloqueados durante 8 anos.Caso
contrário, a indisponibilidade é reduzida para, em princípio, 5 anos, admitindo-seque o acordo a reduza para 3 anos.
(28)A titulode informação, pois loge ao objeto do presente estudo, a fórmula do cálculoda reser
va especial de participação é a seguinte de acordo com Daniel Vaughan-Whitehead: R S P = 50%
(BN + PI— 0,5 CP) x S/VA, usadas as expressões e m Irancés para manter a fidelidade, onde BN
(Bénéfice net fiscal), PI (Provisionpour investissement), C P (Capitaux propres), S (Ensemble des
salaires) e VA (Valeur ajoutée).
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0 regime de participaçãoobrigatória concede ao empregador vanta
gens fiscais,por exemplo, dedução do imposto de renda devido e, para os
trabalhadores, as importâncias recebidas gozam de total isenção de im
posto de renda quando o bloqueio se faz por cinco anos e parcialno caso
de trêsanos.Além disso,o valorda participaçãonão é considerado salário
para aplicação da legislaçãotrabalhistae da previdênciasocial e são pro
tegidas por seguro contra a insolvênciado empregador.
Os valoresatribuídosa títuloda reservaespecialde participaçãosão
excluídos de qualquer incidência trabalhistaou previdenciária, istoé, não
apresentam natureza jurídica salarial em razão do caráter aleatório e da
sua indisponibilidade temporária.Tais isenções de encargos são condicio
nadas ao depósito do acordo perante o Departamento de Trabalho e só
beneficiam os interessadosa partirda data do depósito,conforme orienta
ção jurisprudencial13*’.
A Ordonnance de 21 de outubro de 1986, regulamentada no Decreto
de 17 de julho de 1987, reformulou os modelos de participação até então
existentes, fundindo-os numa legislação única.
Em relação aossistemas anteriores,foimantida a obrigatoriedadede
depósito do acordo perante a repartição do trabalho e do emprego para
fiscalização dos seus termos, sendo que o campo de aplicação pode ser
limitadoa setoresda empresa e segundo seus estabelecimentos e catego
riasde trabalhadores.Os prêmios decorrentes de lucrosinvestidosno Pla
no de Poupança de Empresa são isentos de imposto de renda.
Esta poupança de valores mobiliários é administrada coletivamente
através de um fundo comum de aplicação e pode ser representada por
títulosemitidospela sociedade empregadora, matrizou filial,além de reco
lher fundos de diferentes fontes, inclusive aquelas dos outros regimes de
participação e pagamentos voluntários.Trata-se de possibilitar aos traba
lhadores a formação de uma poupança na própria empresa empregadora,
em condições fiscaisvantajosas.
Há uma indisponibilidadepeloprazode 5 anos e beneficiamde regime
fiscal,com isenção de imposto de renda, inclusive os dividendos capitali
zados.
O sistema francêsde participaçãonos lucrosou resultadosse carac
terizapelo incentivode Integraçãodo empregado na empresa, com franca
inspiraçãono modelo do saláriovariável,e na filosofiade poupança, orien
tando os doisaspectos para os Planosde Poupança de Empresa, transfor
mados estes Planos em suporte privilegiadoda condição de acionistasdos
empregados'2
9
30’.
(29) Cour de Cassatlon, cass. soc. 30 mars 1995, n. 1451 O.
(30) DanielVaughan-WhileheatJ,op.cif.,pág. 116.
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CONCLUSÕES

1.Quanto à naturezajurídicadosvalorespagos a taltítulono período
compreendido entre a Constituição Federal de 1946 e a Carta de outubro
de 1988, a jurisprudênciatrabalhistafoilevada ao reconhecimento da con
dição de verba remuneratória, integrante do salário.Tal evolução da juris
prudênciadesestimuloua implantaçãode Programasde Participação,embo
ra se encontrem casos isolados, de iniciativapatronal, cuja unilateralidade
do atoe faltade substânciaquanto aos conteúdos dos programas, aliados
ao caráterprotecionista da aplicaçãoda legislaçãotrabalhista,não autori
zam outroentendimentoque aquelefirmadopelo Enunciado n.251, do Tri
bunal Superior do Trabalho.
O que o legislador e a jurisprudência trabalhista perseguiram foi o
Intuitofraudatóriodas formas adotadas, objetivandoa identificaçãode ver
ba paga aos trabalhadores como inseridas em programa de participação,
quando, efetivamente, se tratade manipulação formal para isenção de refle
xos trabalhistas e de recolhimentos previdenciários. Nestes casos, a Justi
ça do Trabalho mostrou-se vigilantee determinou à empresa a correta ob
servação dos efeitos jurídicos e fiscais.
Conforme foiafirmado no bojo do presente trabalho, a típicapartici
pação nos lucros apresenta envolvimento do trabalhador integrando-o no
desenvolvimento do empreendimento e a forma de distribuiçãocontempla
a coletividadeda empresa, quando se tratade lucros,ou grupo determina
do, quando se tratade resultados, sempre baseada em critériosobjetivos,
desvinculada de comportamento disciplinardo empregado individualmente
considerado.Fora destes parâmetros, a distribuiçãoestarásob suspeitade
descumprimento da norma legal.
2.A garantiaconstitucionaldispostano art.7®,incisoXI,não é sufici
ente para assegurar o direito a todos os trabalhadores urbanos e rurais
porquanto a legislação que procurou a regulamentação abandonou a idéia
da primeira Medida Provisória, de número 794/94, que impunha a obriga
ção de que toda empresa deveria convencionar com seus empregados a
forma de participação. Mesmo assim, a norma que generalizava obrigando
as empresas não impunha sanções em caso de descumprimento. tornando
inócuo o imperativo legal.
A participaçãodos trabalhadoresnoslucrose resultadosdas empresas
talcomo inserida na legislação brasileira,dado a seu caráterfacultativo,se
apresenta mais como instrumentode gestão empresarial,caracterizadopela
parceriacom o trabalhadorque usufruidos lucrosou resultadospropostos.
Trata-sede forma de gestão empresariale de transformação da rela
ção de trabalho atravésdo envolvimento atuante do trabalhador, conside
rado um parceiro no plano de metas do empregador com tratamento dife
renciado daquele comum e legal decorrente do contrato de trabalho.
3. Para que a participação nos lucros ou resultados se transforme
efetivamente em um direitodos trabalhadores há necessidade de que a lei
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venha fixarsua generalização obrigatória,à semelhança do direitofrancês,
com incentivosfiscaisclarose definidos,cuidandodo valorreservado para
que distribuiçãoa títulode participaçãose façade modo programáticoe que
produza efeitos econômicos satisfatórios para o empregado, empresas e
para a economia nacional.
O modelo francêsde participação nos lucrosou resultados tem como
objetivo aumentar o nível da poupança nacional e individual através da
instituiçãode sistema de distribuiçãodiferida.
4.0
modelo brasileiroatualnão admitea unilateralidadeda implanta
ção de programa de participaçãonos lucrosou resultados, e as condições
de distribuiçãodevem respeitaros requisitoslegaisquantoao acordo,privi
legiando,quanto ao conteúdo,o carátercoletivodo grupoque é beneficiado,
sem premiar e discriminar individualmente trabalhadores, sob pena de se
caracterizar a verba como salário.
O sindicato tem participação através da indicação de trabalhador da
empresa para figurarcomo seu representante, sendo certoque a recusa do
sindicato não inibe a conclusão do acordo nem descaracteriza a natureza
jurídicada verbadistribuídaa títulode participaçãonoslucrosou resultados.
O conteúdo dos acordos celebrados deve contemplar efetivaintegra
ção dos trabalhadores no processo de desenvolvimento da empresa, com
regras claras, quer no que se refere ao acordo de participação nos lucros
como aquele dos resultados, inconfundívelcom as obrigações trabalhistas
correntes.
O valorda participação em lucrosou em resultadosdeve seraleató
rioe fixado pelas partes de comum acordo, mediante divulgação para co
nhecimento dos interessados e procedimento de fácilcontrole por parte
dos trabalhadores.
Os acordoscelebradoscom distribuiçãode valorpredeterminado não
se harmonizam com os princípios que norteiam um verdadeiro Programa
de Participação nos Lucros ou Resultados, caracterizando-se como forma
indiretade suplementação salarial, razão pelaqual não constituem partici
pação nos lucros ou resultadosos valores negociados através de conven
ção coletivade trabalhoou acordocoletivossem conteúdosexpressos com
clareza em tornode avaliação futura.Efetivamente, observa-se mais opor
tunismo trabalhista do que implementação de programas de participação
nos lucrosou resultados das empresas.
5. De outro lado, constata-se a fragilidade do sistema adotado pela
legislação brasileira especifica pois se encontra distanciada do conjunto
da legislação trabalhista, propondo a possibilidade de participação sem
que haja a menor garantia de permanência no emprego e, por este fato,
acaba por desestimular o interesse dos empregados, mais preocupados
em garantiro emprego e salário.
6.Os valoresdistribuídosa títulode participaçãonos lucrosou resul
tados, frutos do acordo com a comissão de trabalhadores, possuem natu
rezajurídicaprópria,não se confundindocom as obrigaçõescontratuaisde
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trabalhocomuns, razão pela qual qualquer que seja a modalidade de rom
pimento do vinculo de emprego, faz jus o trabalhador aos valores corres
pondentes em igualdade de condições com os demais empregados, pro
porcionalmente ao período trabalhado ou pelo valor integral.
7. Em resposta ao princípio constitucional, as Medidas Provisórias
inauguram uma nova relaçãode trabalho, onde se substituagradativamen
te aquela idéiade conflitode interesses, presente no contratode trabalho,
pela integração do trabalhador nos objetivos sociais da empresa ou do
empreendimento, tornando a relação de trabalho mais participativa e res
ponsável no contexto social.
Do ponto de vista legal, a previsão constitucional anteriormente a
outubro de 1988 e a repetição a partirdesta datacom detalhamento futuro
pelas Medidas Provisórias servem para vestiro sistema adotado como ver
ba de natureza desvinculada da remuneração e, portanto, isenta de reco
lhimentos previdenciários e de reflexosem verbas salariais.
A previsão do dispostopeloart.79,incisoXI,da Constituição Federal
de outubro de 1988, relativamente à desvinculação da participação nos
lucros ou resultados, não altera a situação jurídicadas distribuições a tal
titulo efetuadas anteriormente à sua vigência, cuja caracterização como
salário se insere na análise de cada caso e do preenchimento de condi
ções adequadas à autenticidade de programas de participaçãonos lucros.
8. Muito embora se possa considerar que a regulamentação por lei
ordinária não seja essencial para reafirmar a desvinculação das verbas
distribuídas a títulode participação nos lucrosou resultados, dependendo
da análisedos sistemas caso a caso, a disposiçãolegalse torna necessá
riae importantepara estabelecerparâmetrose limitesna forma de implan
tações de programas nos termos da lei,evitandoque se propaguem inicia
tivascujafinalidadeestá mais próxima de exclusivacomplementação sala
rial,sem qualquer envolvimento de integração socialdo trabalhador.
9.A isenção da conlribuição para a previdência social sobre valores
distribuídos a títulode participaçãonos lucrosou resultados deverá servir
como incentivo aos empregadores e como freio a modelos fraudatórios,
incidindoa partirde determinado limiteda base salarialdo empregado ou
do tetoda previdência social.
10. A participação dos trabalhadores no capital das empresas tem
como base de implantaçãodoisaspectos essenciaisparao sucesso:a con
fiabilidadena atividade empresariale a possibilidadede o empregado per
manecer no emprego colaborando para a valorizaçãodo capital adquirido.
Os rendimentos decorrentes da participação no capitalnão se comungam
da natureza salarial.
11.0
processo de negociação do acordo de implantação de Progra
ma de Participaçãonos Lucros ou Resultados deverá ser realizado no âm
bitodas próprias empresas, entreempregador e representantes dos traba
lhadores interessados, sendo um deles indicado pelo sindicato de classe
da categoria predominante na empresa, quando se tratarde participação
nos lucros,ou do setor,quando se tratarde participaçãoem resultados.
235

O impasse indesejável poderá ser resolvido através da mediação ou
arbitragem.
Jamais um programa que se baseia na cooperação e na integração
de interessesdeveria serimposto mediante sentença normativa da Justiça
do Trabalho, incompetente para decidir sobre a fixação de condições de
distribuiçãode participaçãonos lucrosou resultadose respectivosvalores,
porquanto foge ao campo do contratode trabalhoe seu conteúdo.Todavia,
competente para dirimirquestões pertinentes ao acordo celebrado e direi
tos decorrentes da participação13'1.
12.
O contrato de participação nos lucros ou resultados estabelece
uma relaçãojurídicaatípicaentretrabalhadorese empregados cujo objeto
e conteúdo não se confundem com o contrato individualde trabalho. Suas
normas são condicionadas à realização de fatores que serão determinan
tessegundo o envolvimentodo grupoe não se inserem nocampo da expec
tativa do direito.Se não atingido o objeto acordado, o contrato se resolve
sem obrigações de ambas as partes.
Caracteriza-seo contratode participaçãocomo uma formade gestão
empresarial em vistasa uma parceriasobre um determinado projeto,cujos
benefícios resultantes, pela sua natureza plúrima, atingirão todos os em
pregados da empresa ou aqueles envolvidosno programa, razão pela qual
se considera como um contratoindividualplúrimode participaçãoem ges
tão empresarial.*

(31 )“Se a participação nos lucros6 paga pelo Banco com base no semestre, e a dispensa arbitrá
ria Impede o seu Implemento, esse se considera juridicamente consumado (CLT. art. 9” com art.
8’.parágrafo único;C. Civil Bras ,art. 120). 2. Faz jus, portanto,o bancário demitido abruptamente,
ao pagamento proporcional dessa vantagem, na medida da força do trabalho empenhada, pois do
contrário haveria enriquecimento ilícito do empregador". TRT 1* Reg.. R O 546/90.3* T, rei. Juiz
Azulino Joaquim de Andrade Filho. DJ-RJ. 3.8.92. pág. 239. apudFranciscoAntoniode Oliveira.
"Consolidaçáo das Leis do Trabalho Comentada", pág. 65.
"Rescisão antes do término do semestre Cabimento proporcional. Ainda que rescindido o contrato
de trabalho do reclamante antes de encerrado o primeirosemestre é devida a parcela referente à
participação nos lucros, de forma proporcional. Revista a que se dá provimento parcial"TST-RR
34.909/91.8, ac. 4“ T. 690/92.2* Reg.. rei. Min. Almir Pazzianotto Pinto. D J U S.6.92. pág 8 526.
apudFranciscoAnloniodeOliveira,obra citada, pág. 66.
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DIREITO D O T R A B A L H O R U R A L

A PRESC R I Ç Ã O TRABALHISTA R U R A L E M
F A C E D A E C N. 28 E O DIREITO
INTERTEMPORAL
DIRCEU GALDINO«-)
Em qualquersituaçãoe em qualquerocasião, o direitotraba
lhista, seja do empregado, seja do empregador, está sob a
ameaça do prazo prescricional, a não ser que a leidiga ex
pressamente ao contrário(Mozart VictorRussomano).
I. EFEITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL
Estabeleciaa CF/88:
Art.7aSão direitosdos trabalhadoresurbanos e rurais,além de
outrosque visem è melhoria de sua condição social:
(...)

XXIX — ação, quanto a créditos resultantes das relações de
trabalho, com prazoprescricionalde:
a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois
anos após a extinçãodo contrato;
b) afédoisanos após a extinçãodo contrato,para o trabalhador
rural;
(...)

Pelo art. 1fida Emenda Constitucional n.28 (vide anexo), talinciso
XXIX passou a vigorarcom a seguinte redação:
(...)

XXIX — ação, quanto aos créditosresultantesdas relações de
trabalho, com prazoprescricional de cinco anos para os trabalhado
res urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do
contrato de trabalho;
(...))
*
(

(*) Jurista e advogado e m Maringá, com especialização e m Direito Processual Civil. Oireito do
Trabalho e Direito Tributário.
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Portanto, essa emenda constitucional,proposta pelo Senador Osmar
Dias, inovou sensivelmente a matéria prescriclonal no âmbito da relação
empregatfcia rural, visando, segundo ele, gerarmilhares de empregos no
campo a médio praztí".
Por equiparar-se a dispositivoconstitucional, ela compartilha da natu
rezada norma originária.Portanto,seus efeitossão os mesmos que os dos
dispositivos constitucionais que ela alterou.
Analisando a natureza jurídicadas emendas constitucionais, ponde
ra Maria Helena Diniz:
As emendas à Constituiçãoprocuram inová-la, quer modificando-a, quer editando novos preceitos obrigatórios.
A norma constitucionalnão é, como dizMário Artur Pansardi,
um monumento granítico, destinado à contemplação, uma relíquia
históriaintacta onde tudoao seu redorè estranho e anacrônico. Pas
sívelé de alteração,para atenderàs novas relações emergentes que
rebrotam do terrenosocial. (...)
Se se emendar a Constituição, conforme dispositivo constitu
cionalque autorizeisso, surge uma nova norma: a emenda constitu
cional, que é também norma-origem.<2>
II. ANÁLISE JURÍDICA E POLÍTICO-SOCIAL DA EC N. 28
Há quem critiquea referidaemenda, alegando prejuízopara o traba
lhadore. até mesmo, “coronelismo"do empregador rural.Concessa venia,
a análiseé superficial,o que se pode verificarsob doisenfoques:o jurídico
e o político-social.
A) Enfoque jurfdico
No Direito do Trabalho, o prazo prescricional é, por essência, curto,
porqueno ambiente de trabalhodeve haverharmonia e segurança jurídica,
em respeito à ordem social.Talambiente não deve serfonte de conflitos.
Por isso, pondera (sisde Almeida:
(...)Exiguidade que a muitosparece inconciliávelcom a prote
ção jurídica que deve merecer o hipossuficiente em seu confronto
permanente com o poder econômico.
Na verdade, entretanto, é exatamenle essa exiguidade de tem
po que, em vez de prejudicá-lo, tende a beneficiá-lo, pois obriga-o a
não suportardelongas que acabariam por tornar mais difícil,ou até
impossívelmaterialmente, a comprovação fáticade seu direito)1'3
2
1
(1) Boletim Inlormativo FAEP — Federação da Agricultura do Estado do Paraná. 22 a 28 de maio
de 2000. pág. 3.
(2) Diniz,MariaHelena."Norma constitucionale seus eleitos",Sâo Paulo:Saraiva, 1989, págs. 83-4.
(3) Almeida,fslsde."Manual da prescrição trabalhista", 3* ed., S3o Paulo: LTr, 1999, pág. 26.
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O antigoprazode prescriçãoda CLT,de 2 (dois)anos,jásofriacrítica
do Ministro VictorRussomano:
Em nosso pontode vista,o prazo do art. 11, ao contrário,após
vinteanosdapromulgaçãodaleiatual,é excessivamentelongoepode
ria,sem prejuízoparaaspartes,com vantagensparaa ordemsocial,e
com amplo apoio no DireitoComparado, serreduzidopelametade.*•>
De igual modo, Cabanellaspondera:
Sueleellegisladorlaboraiimplantarplazoprescriplivomás cor
to que la legislación común, por la menor complejidad jurídica sin
duda frente a cuestionesquepueden afectara múltiples relacionesy
alatotalidadde unpatrimônioo estado,yporlanecesidadqueapremia
a!trabajadorcuando se veprivado de su salariocom caráctermás o
menos prolongado.{i)
Especificamente quanto à prescrição rural,o prazo de 2 (dois)anos
(aparentemente curto para que, após a rescisãodo contratode trabalho,o
empregado buscasse a tutela jurisdicional) muitas vezes equivalia à
imprescritibilidade, porque a pretensão retrotraíaao iníciodo contrato de
trabalho. Bastava o empregado ficarsempre vinculado ao mesmo empre
gador (e isso, no passado, foicomum no âmbito rural),para que pudesse
reivindicar seus direitos desde o primeiro dia em que tivesse trabalhado.
Assim, se houvesse trabalhado35 anos (emborase aposentasse), poderia
reivindicarhoras extras desde o iníciodo contrato.
Sustentamos em Repensando o Direitodo TrabalhoRural:
Istosignifica que o prazo pode tornar-se imprescritível e con
trariafrontalmentea teoriageraldo direito,pois, como o serhumano,
os direitosnascem, vivem e morrem. No âmbito ruralesse direitoé
uma bola de neve que vaicrescendo a cada dia e arrebenta com o
proprietárioruralmediante reclamação trabalhista.lS|
Dessa forma, o antigo sistema prescricional,extremamente oneroso
para o empregador rural, era contrário ao próprio aspecto teleológico da
prescrição, que visa propiciarmaiorsegurança nas relaçõesjurídicas.
B) Enfoque político-social
O art. 72,XXIX, alínea b, da Constituição Federal, em sua redação
anterior,era obsoleto, pois era reprodução de norma do primeiro Estatuto
do Trabalhador Rural, de 1963.4
5
6
(4) Apud Galdino, Dirceu."Repensando o Direito do Trabalho Rural“. 2* ed..Maringá: Albatroz.
1996, pág. 56.
(5) Torres, GuillermoCabanellasde."Compendio de Derecho Laborar. 3* ed.. atuat. y ampl. por
Guillermo Cabanellas de Las Cuevas.Tomo II.Buenos Aires: Heliasla. 1992, pág. 810.
(6) Galdino,Dirceu.“Repensando o Direitodo Trabalho Rural". 2* ed.. Maringá: Albatroz, 1996,
pág. 54.
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Esse dispositivo sempre foicriticado por juristas, empregadores ru
rais,contabilistas e economistas.
Os juristasargumentavam que, na atualidade, não se justifica regramento prescricional diferenciado entre empregados urbanos e rurais; os
empregadores rurais sempre se insurgiram còntra o peso do acúmulo do
passivo trabalhista;os contabilistasnão se conformavam em arquivarinde
finidamente documentos oriundos dos contratos laborais rurais;os econo
mistas consideravam a ausência de prescriçãono curso da relação um en
trave ao incremento da produção rural,pelosconflitosdela advindos.
Quando se viam frente a uma reclamação trabalhista,os advogados
dos empregadores ficavam desalentados, porque não lhes eram fornecidos
os documentos necessários: as tratativas dos empregadores com seus
empregados, na grande maioria das vezes, era verbal, e nem recibos de
pagamento aqueles colhiam.
No livroRepensando o Direitodo TrabalhoRural,jáanalisávamos:
Há que se fazer uma interpretaçãohistórica, para compreenderse melhor a problemática da prescrição. É que essa regra, da forma
como foinormalizada, visouà época atenderao capitalismoe ao comu
nismo: àquele, para provocara mecanização no campo, e a estepara
semear conflitos sociais. É sabido que a prescrição deve ser curta,
para que não pairea espada de Dâmocles sobre a cabeça do empre
gador, mas sepermita que o ambiente de trabalhosejamais seguro.m
Adiante, antevendo tal prescrição como uma das causas do êxodo
rural,observávamos:
...com o excesso dessa vantagem prescricionala favordo tra
balhador, está o legisladorfazendo o mesmo que a mulher que rega
demais a planta:mata-a. O trabalhadoré asfixiadocom o êxodo rural
e alijadoda possibilidade de ficarefetivado na propriedade, aumen
tando-sea massa dos “bóias-frias"e incrementando-sea automação.m
O fatode aquela prescriçãoprovocaro êxodo ruralera um raciocínio
simples do empregador, que sabia das suas conseqüências: demitia o em
pregado após poucos anos de contrato,para não correro riscode,posteri
ormente, enfrentar uma vultosa reclamação trabalhista.Ou celebrava con
tratodecurtaduração,pois.devendo pagar,relalivamenteao saldoda conta
do empregado vinculada ao FGTS, 40% referente à multa, quanto mais
tempo deixasse passar, maiorvalorpagaria.Logo,era preferívelfazerrota
tividadeda mão-de-obra.
Cada famíliademitida era um vulcão em ebulição,e logo após elase
desvincular da propriedade, este entrava em erupção, seja quando ela in-7
8
(7) Op.cit.,pâg 55.
(8) Op.cit..pág 61.
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gressava com reclamação trabalhista, seja quando se deslocava para a
cidade. O empregado demitido nem sempre encontrava serviço igual ao
que executava, e vinha para a cidade com muitas ilusões.Mas a realidade
lheeracruel:nasciamais um ‘'bóia-fria",aforaproblemassociaisrelaciona
dos aos filhose filhas,que não tinham nenhuma formação profissional.
Dessa forma, a EC n.28 tenta minimizaresse grave problema social
no campo. Embora ela tenha vindo um pouco tardiamente, em virtude do
êxodo rural já verificado, ela certamente contribuirá para reterno campo
boa parte do contingente de trabalhadores que láainda permanece.
III. EFICÁCIA IMEDIATA DA LEI
A Lei de Introduçãoao Código Civil,que regulagenericamente a va
lidade,eficácia,vigência e aplicaçãodas leis,prevê, no art.2a:
...a leiterá vigorató que outraa modifique ou revogue.
A propósito, diz Vicente Ráo:
...igualmente certo ó que a superveniência de leinova sobre a
mesma matériarevoga, tacitamente,quando não o fazexpressamente,
os regulamentos expedidos para a execução da leianterior.™
Quanto aos efeitosda leinova, dizo art.6® da LICC:
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato
jurídicoperfeito, o direitoadquiridoe a coisajulgada.
A emenda constitucional em foco tem eficáciaimediata. Colhe, por
tanto,os contratosde trabalhoruralem curso.
Sua normalização á dotada do atributo da auto-aplicabilidade, em
virtudede possuireficáciaplena (selfexecuting), porque não depende de
nenhuma outra norma inferiorque a regulamente.
Observa Pontes de Miranda:
Quando uma regrasebasta,porsimesma, parasua incidência,
diz-se bastante em si,“self-executing", "self-acting", “self-enforcing".
Quando, porém, precisam as regras jurídicas de regulamentação,
porque, sem a criação de novas regrasjurídicas, que as completem
ou suplementem, não poderiam incidire,pois, seraplicadas, dizemse não-bastantes em si.iW>0
1
9
(9) Ráo. Vicente.'Odireito e a vida dos direitos*. Sâo Pauto: Resenha Universitária. 1976. vol. I,
tomoll.pág. 271.
(10) Miranda.Pontes de."Comentários à Constituição de 1967". 2* ed.. São Pauto: Revista dos
Tribunais. 1973. vol. 5. tomo I.pág. 126.
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A doutrinamoderna, entretanto, comunga das idéiasde José Afonso
da Silva,que, em sua obra clássicaA Aplicabilidadedas Normas Constitu
cionais, elaborou melhor enquadramento técnico das normas constitucio
nais,demonstrando a existênciade trêstipos:de eficáciaplena,de eficácia
contidae de eficácialimitada.Assim, desaparece a alegação de existência
de normas sem eficácia, poistodas, em principio,são eficazes.
Explica, de forma didática e sucinta, o Prof. José Wilson Ferreira
Sobrinho:
As normas constitucionais de eficáciaplena são aquelas que
não necessitam de integração intraconstitucional. As normas cons
titucionais de eficácia contida são aquelas que, através da legisla
ção infraconstitucional, sofrerão uma redução, por assim dizer, no
seu círculo eficacional. Finalmente as normas constitucionais de
eficácialimitadasão asquenecessitamdecertaintegraçãoinfraconsti
tucional:11”
Verifica-se, então, que a emenda constitucional em análise é norma
de eficácia plena, pois não necessita de integração infraconstitucional, e
sua eficácia imediata decorre do principio da imediata incidência das re
gras jurídicas constitucionais.
Por outro lado, a sua imediata aplicabilidade decorre de comando
contidono art.5®, § 1®,da CF:
As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
têm aplicaçãoImediata.
A prescrição trabalhistafigura,a partirda Constituição de 1988, en
treos direitossociais,os quaisestãoinseridosno capítuloque versa sobre
os direitose garantias fundamentais.'1®1
Poder-se-ia argumentar que a EC n. 28 será aplicada apenas aos
contratosnovos, ou seja,àquelescelebradosa partirda sua vigência,con
formea teoriadas obrigaçõesdo DireitoCivil,que prescreveque o contrato
é regido pela leida época em que é formalizado, e não da época de sua
execução."”*
1
0
(U) S o b r i n h o , J o s é W i l s o n F e r r e i r a . ‘Eficácia das normas constitucionais’.I n Repertório iOB de
Jurisprudência n. 15/97, caderno 1. pág. 361. indicativo 11302.
(12) D a l a z e n . J o s é O r e s i e . "A nova prescrição das ações trabalhistas". I n Revista LTr. vol. 53. n.
10. outubro de 1989, pág. 1147.
(13) Oiz P a u l o R e s t a t e N e t o : ‘E m decorrência do principiop a c t a s u n t s e r v a n d a os direitose obri
gações de natureza material ou substancial dos contratantes regem-se pelo contrato, que atua
como leiespecifica entre as partes, e os efeitosjurídicosdos contratos subordinam-se ao império
da leido tempo de sua constituição (tempos r e g i t a c t u m ) . De modo que domina a regra geral de
que o conteúdo e os efeitosdos contratos sujeitam-se à leivigente à época de sua celebração: i n
s t i p u l a t i o n i b u s i d t e m p u s s p e c t a t u r q u o c o n t r a h i m u s . " N e t o , P a u l o R e s t a t e . Locação. 2* ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais. 1901. pág. 216.
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Se assim fosse, haveria, de plano, um efeitosocialaltamente negati
vo: provável demissão em massa (como forma de reduziro passivo traba
lhista),poisos novoscontratosseriam atrativospara o empregador rural,à
vistada nova lei.Tal exegese afrontaria um dos princípios basilares do di
reitodo trabalho: o princípio da continuidade, cujo fundamento é a manu
tenção da relação de emprego.
For outro lado, os contratos no direitode trabalho também são regi
dos pornormas de ordem pública,que lhesditam as diretrizesbásicas (jus
publicum privatorum pactis mutarinon pot&st).Ou seja, nos contratos de
trabalho há maior intensidade de eficáciaimediata de taisnormas do que
nos contratoscivise comerciais,nos quaisprevalecea vontadedas partes.
Consequentemente, há efeito imediato, com intensa carga normativa, da
quelas normas sobre os contratosde trabalhoem curso,embora sejacon
veniente lembrar que esse efeitoé um axioma de hermenêutica de direito
intertemporal, que também permeia o Direitodo Trabalho.
A propósito do assunto, afirma Ruggiero:
O fatoconsumado, em sie também nos efeitosfuturosque dele
derivem, deve serregidoem algumas matérias — principalmentena
quelas em que predomina a autonomia da vontadeprivada e o inte
resse dos particulares — pela leivigente ao tempo em que o fato
sucedeu. Mas a circunstância dele se terverificadosob o regime
de uma norma diversa não pode pelo contrário e noutras matérias
— aquelas em que predomina o interesse do Estado e da ordem
pública— servirde obstáculoà imediataaplicaçãoda nova tel.,,í>
(negritamos)
Corrobora Pontes de Miranda:
A cadapassosedizqueasnormasdedireitopúblico— administra
tivo, processual e de organização judiciária — são retroativas, ou
contra elasnão se podem invocardireitosadquiridos. Ora, o que em
verdadeacontece é que taisregrasjurídicas,nos casos examinados,
não precisam retroagir, nem ofender direitos adquiridos, para que
incidamdesde logo.O efeito,queselhesreconhece,é normal, o efeito
no presente, o efeitoimediato,pronto, inconfundívelcom o efeitono
passado, o efeito retroativo, que é anormal. Já no direitoprivado, o
efeitoimediatonos deixa,porvezes, a ilusãoda retroatividade.O que
se passa no direitopúblicoé que esses casos de ilusóriaretroa
tividade são o que mais acontece.,,w(negritamos)
Assim, se no direitoprivadoo contratoé regidopelasnormas da épo
ca de sua pactuação, no direitopúblicoele é regido pelaleique o faz nas(14) Ruggiero.Robertode.“Instituições de Direito Civil*. 1* ed.. tradução da 6* ed. italiana, por
Paolo Capitanio: atualização por Paulo Roberto Benasse. Campinas: Bookseller. 1999, vol. I.
pág. 234.
(15) Miranda,Pontesde.“Comentários â Constituição de 1967: com a Emenda n. 1, de 1969“,2*
ed. rev., 2* tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, tomo V. pág. 99.

243

cer e peias posteriores alterações. E ainda que a leideixe à vontade das
partes algumas de suas normas, os fundamentos essenciais do contrato
do trabalhosão indiscutivelmentenormas cogentes, razão pela qual a inci
dência da eficáciaimediata é mais atuante e intensa que nos demais con
tratosprivados.
Poroutrolado,não se pode invocarsupletivamente a teoria das obri
gações do DireitoCivil,poiso Direitodo Trabalhopossui princípioespecífi
co que normatiza a situação (efoidevidoa princípiosespecíficosao Direito
do Trabalho que ele se desvinculou do DireitoCivil).Assim, não se pode,
em boa hermenêutica, aplicar a regra geral da teoria das obrigações do
DireitoCivil,quando há norma constitucionalespecífica parao Direitodo Tra
balho (a EC n.28).
Caso se pretenda que a emenda constitucional em teia se aplique
apenas aos contratos de trabalho que vierem a ser celebrados sob sua
égide, não tendo eficáciaimediataaqueles que estejam fluindo,estar-se-á
tentando fazera prescrição reger-sepela leiantiga,e não pela leinova.
Talsustentaçãosofreria,de plano,um comentário:a prescriçãoregida
pela leiantiga ficaria suspensa enquanto vigesse o contrato de trabalho.
Este,conseqüentemente, ficariaimune aos efeitosda leinova,e o contrato
de trabalho, em termos de futuro,ficariasem os efeitosprescricionais.As
sim, o Intérprete estariacriandosuspensividade da prescrição,o que a EC
não fez,ou seja,a vontade do intérpreteestariaprevalecendo sobrea von
tade da lei.Ou ainda,poroutroângulo:a leivelha, revogada, continuariaa
incidirplenamente nos atose fatosjurídicosque estivessemem curso,e a efi
cácia imediata da leidesapareceria.
Ademais,aindaque assimnão fosse,não se pode esquecerque a pres
criçãonão regeapenas oscontratosde trabalhoem si,mas todosos créditos
decorrentes dete e os amplos efeitoscontratuais.Assim, estáabrangida pela
prescriçãoa totalidadedos direitos,e não apenas partedeles.
Interpretação consentânea com o Direito do Trabalho é aquela se
gundo a qual o prazo prescricionalfluiráa partirda promulgação da EC n.
28, querpara os contratos em curso, quer para os posteriores.Isso ocorre
porque uma das regras de direito intertemporal constantes na UCC (apli
cávelsubsidiariamente ao Direitodo Trabalho porforçado parágrafo único
do art.89da CLT) prevê:
A Leiem vigorterá efeitoimediatoe geral...(art.69da LICC).I
V
.
IV. DA IRRETROATIVIDADE
Poder-se-á alegartambém que, por ser a irretroatividade um princí
pioque regeo nossoordenamentojurídico,os efeitosda mencionada emen
da constitucional não poderíam irradiar-seno passado.
Data vertia,haverianessa assertivaevidenteconfusão entre retroati
vidade e eficáciaimediata,poisno direitobrasileirovigeo princípioda retroa244

tividade relativa:a norma retroage respeitandoapenas o direitoadquirido,
a coisajulgada e o atojurídicoperfeito,consoante o art.59,XXXVI, da CF.
Assim a retroatividadeda norma prescricional encontra ressonância no or
denamento constitucionalquando a situaçãojurídicanão estejaconsolida
da, mas ainda em formação.
Oportuna a advertênciade Serpa Lopes:
Há retroatividade, quando a aplicação se volve ao passado;há
um efeitoimediato, se recaisobre o presente.
Se a leipretende estender os seus efeitos no passado, há
retroatividade;se pretender desenvolver os seus efeitos em relação
aos factapendentia, cumpre distinguiraspartesanterioresà data da
mudança de legislação, que não poderiam seratingidassem retroati
vidade, daspartesposteriores,paraasquais, a leinova,se elativesse
de ser aplicada, não terá nunca senão um efeito imediato; enfim,
em face de um efeitofuturo, ó claroque a leinão pode jamais ser
retroativa.
O interesse da distinção fundamental à sua teoria, Roubier o
justifica alegando que, de um lado, há a proibição da retroatividade
da lei,de outro, a eficácia imediata da leiconstituinorma de direito
comum
Analisando a Constituição de 1967, Pontes de Miranda afirma:
É princípiobásicoo princípioda imediataincidência das regras
jurídicas constitucionais, salvo se a própria Constituição protrai a
incidênciade alguma ou de algumas das suas regrasjurídicas,ou se
a retrotrai.*'1'
Acrescentava o mencionado doutrinador:
As expressõesfactapraeteríta,factapendentia, factafutura,
traduzem os trêsmomentos, mas o cerne da questão estános facta
pendentia, porque é aique se encontram e como que se recobrem
as duas legislações, a antiga e a nova. Mais de dois milênios foram
gastos em alusões ao passado, e ao que o invade, istoó,ao retroati
vo, e ao não-retroativo, ou só para o futuro.No entanto, não se pres
tava a devida atenção ao presente, à imediatidade da lei.Muitas ve
zes, porissomesmo, se pôs no roldos efeitosretroativos o que so
mente constituíaefeitopresente, [...],,8>(negritamos).
(16) Lopes,MiguelMariadeSerpa."Comentário teórico e prático da Lei de Introdução ao Código
Civil". Rio de Janeiro: Jacintho, 1943, vol. I.pág. 292.
(17) Miranda,P o n t e s de."Comentários à Constituição de 1967: com a Emenda n. 1. de 1969*. 2*
ed., rev. 2* tiragem. São Pauto: Revista dos Tribunais. 1974, tomo VI. pág. 385.
(18) Miranda, P o n t e s de."Comentários à Constituição de 1967: com a Emenda n. 1,de 1969*. 2*
ed. rev., 2* tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974. tomo V, pág. 80.
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Depreende-se que a incidência da referida emenda constitucional
sobre as relações jurídicas em curso não implicará retroatividade da lei,
mas efeitoimediato, porque colhe as situações pendentes, que ainda não
se apresentaram como relaçãojurídicaconsumada ou como direitoadqui
ridointegrado ao patrimônio do titular.
A propósito, Brenno Fischer, louvando-se em Roubier, conclui:
Na duraçãode um prazo,não há senão um momento que conta,
do ponto de vista do direito:o seu término; então, tudo que não
está acabado, a leinova pode modificar, e è assim que ela pode
aumentar o prazo sem que se possa pretender que há um efeitore
troativoa seraplicado à prescriçãoem curso.09*(negritamos)
Porisso,a leinovapode ampliar,reduzirou criarprazosprescricionais.
ou como dizo MinistroJoão Oreste Dalazen:
...aleinova que apanha a prescrição em curso, reduzindo-a ou
aumentando-a, tem aplicação imediata para encurtar ou ampliar o
prazo sem que issose afete direitoadquirido.00*
Observa Eduardo Espínola:
Parte-se, porém, de verdadeiroprincípio:a leipressupõe a sa
tisfação de necessidades sociais;logo, tem de se aplicar imediata
mente ao maiornúmero de relaçõesjurídicas...’0'*(negritamos)
É ínsitoà leiprescricionalo princípioda eficáciaimediata,razão pela
qual a EC n.28 incidesobre os fatospendentes na fluênciacontratual, não
atingindoporém situaçõescontratuaisjáextintassob a leiantigaou casos
em que a prescriçãojáfoiconsumada.
Por isso.bem observa Maria Helena Diniz:
Portanto, o que não pode seratingidopela nova norma é ape
nas o direito adquirido e jamais o direitoin fieri, ou em potência, a
spes juris, ou simples expectativa de direito, vistoque ‘não se pode
admitirdireitoadquirido a adquirir um direito’.02*
Quanto à leique regulaa prescrição,CássioMesquitaBarrosé incisivo:
Assim não há dúvida que as leis que regem a prescrição são
retroativasem relaçãoàs prescriçõesnão consumadas e irretroativas
em relação àsjá consumadas.03*
(19) A p u d A l m e i d a . ísis d e . O p . c i t . . pág. 54.
(20) D a l a z e n . J o i o O r e s t e ’A nova prescrição das ações trabalhistas’.I n : Revista LTr,vol. 53, n.
10, outubro de 1989, pág. 1149.
(21) E s p í n o l a , E d u a r d o e E s p í n o l a F i l h o , E d u a r d o . "A Lei de Introdução ao Cúdigo Civil Brasilei
ro'. São Paulo-Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1943. vol. 1. pág. 347.
(22) D i n i z . M a r i a H e l e n a . *Norma constitucional e seus eleitos’.São Paulo: Saraiva, 1989, pág. 53.
(23) B a r r o s , C á s s i o M e s q u i t a . ’Prescrição’.In Revista LTr. vol. 53, n. 9. pág. 1037.
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Como o contrato de trabalho é, por excelência, um contrato de trato
sucessivo, ele ficasujeitoa vicissitudes de ordem fáticaou normativa, in
clusivecom relaçãoà matéria prescricional.
Mario de La Cueva, atento a essa peculiaridade, diz:
La relación de trabajo pertenece aigrupo de relacionesjurídi
cas quese llamande tractosucesivo,quesonaquellascuyos efectos
se reaüzan de momento a momento, lo que permite apartarnitida
mente el acto en que se forma la relación y los efectos que van a
producirse en eltiempoP4>
Disso resultaque é também imediataa incidênciada leinas relações
jurídicascontinuativasem curso,sem que se vislumbreaia vedada retroa
tividade,pois.como observa Maria HelenaDiniz,louvando-se em Carvalho
Santos:
A leinova nãopoderáretroagirno queatinaao direitoem si,mas
poderá seraplicadano que lorconcernenteao uso ou exercíciodesse
direito,mesmo às situaçõesjáexistentesantes de sua publicação.<“»
Impende observar que tanto a leiespecífica do trabalho rural(Lei n.
5.889/73) quanto a CLT são omissas a respeito do direito intertemporal,
pois não regulam os efeitosde leique altereprazos prescricionais, lacuna
essa que a doutrinae a jurisprudência procuram preencher.
Assim, embora o contrato de trabalho tenha sido celebrado sob a vi
gência da leiantiga, a partirda EC n.28 ele passará a ser regido pela lei
nova,quanto ao prazo prescricional,em face do princípiodo efeitoimediato
da norma constitucional.Ressalvem-seapenas eventuaisdireitosadquiridos
do empregado ruralem caso de extinçãode contratosantes dessa emenda.
V. NATUREZA JURÍDICA DA PRESCRIÇÃO
A EC n.28 contempla para os contratos rurais,talqual para os urba
nos, duas espécies de prescrição: a) uma que nasce com a rescisão do
contrato do trabalho e se projeta para o futuro;b)outra que se projeta ao
passado e vaimorrendo à medida que fluio contratode trabalho.
A segunda é dependente do exercícioda ação peloempregado, pois,
se esta não ocorrer, eventuais direitos são fulminados. Pode-se mesmo,
adotando a terminologiado Código Civil(art.58), denominar esta prescri
ção de acessória, uma vez que está vinculada à principal.
(24) Cueva, MariodgLa.“El nuevo Derecho Mexicano deiTrabajo“,S* ed.,México: Editorial Porrúa,
pág. 594.
(25) Diniz.Maria Helena.“Lei de Introdução ao Código Civil Interpretada“,2* ed. atual, e aum.,
São Paulo: Saraiva, 1996. pág. 185.
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Pela prescriçãoque nasce com a rescisãodo contratode trabalho,há
o prazode 2 (dois)anos paraque o empregado exerça o direitode ação.Se
no aludido prazo ele não exercer taldireito, este é extinto. Entretanto, se
eleo exercer, a prescriçãotem o limitetemporal de 5 (cinco)anos; à medi
da que fluio contrato de trabalho, a prescriçãoquinquenal vai extinguindo
eventuais direitos.
Quanto à natureza, entendem alguns renomados processualistas e
civilistas que a prescrição é institutode direitomaterial; outros entendem
que é institutode direito processual.12**
Entretanto, se eles se digladiamquanto à natureza, relativamenteao
Direitodo Trabalho as prescrições previstas na Constituiçãotêm natureza
processual e material.
Poressa razão,em sede de DireitodoTrabalho,constatam-seas duas
espécies de prescrição;a)a de 2 (dois)anos para ingressarcom ação, que
tem natureza processual, porque regulao direitode ação; b) a de 5 (cinco)
anos, que se projeta ao passado e que tem natureza material, porque ex
tingue os direitospropriamente ditosdo empregado.
Pode parecer meramente acadêmica essa diferenciação. Entretanto,
ela é fundamental para o intérprete manler-se de forma coerente e lógica
dentrodo sistemajurídicolaborai.Acreditamosque somenteadotandoaque
la sistemática é que se poderá efetivamente solucionar a complexidade
das normas de direitointertemporal e a prescrição.
Há alguns doutrinadores que entendem que o prazo bienal é decadencial.Todavia,esse entendimentoconflitacom o institutoda decadência,
porquehá interrupção(caso o empregado ingressecom ação e elaé arqui
vada) e há suspensão (seo empregado comparece peranteo Núcleo Intersindicalou Comissão Prévia de Conciliação).
Mesmo que, trilhando o Código de Defesa do Consumidor, se reco
nheça que, em caso de decadência, pode haversuspensão do prazo,ainda
assim não se tratariade decadência, porque esta atingeinexoravelmente o
direito.Todavia, o prazo bienal,que se quer considerarcomo de decadên
cia, não extingue o direito, mas a ação. De fato, a ação que deixa de ser
desencadeada é que projetará seus efeitossobre o direitomaterial, fulmi
nando-o. Dessa forma, de decadência não se trata,poiso efetivodireitodo
empregado está vinculadoao prazo qüinqüenal de direitomaterial.E este
direitonão é atingido pela decadência.
(26) Afirma JoséMartinsCatharino.
Talvez mais apropriado seja dizer-se que a prescrição extintiva não elimina o direito de ação à
prestação jurisdicional, e. sim, a que seja favorável, por falta de direito material. (...)
Ficam, pois. assentadas estas idéias básicas: a) a prescriçãoéinstitutodedireitomaterial,com
projeçãoprocessual;b) o prazo prescricional não é processual, devendo ser coniado como tor
determinado pelo direito positivo material: c) a prescrição é instituto de direito privado, regulado
por normas de interesse público, ou de ordem pública, conforme a valorização que lhe der a lei
(respectrvamente. depende de invocação pelo devedor interessado...).’ Prescrição (Direilo do Tra
balho). InEnciclopédia Saraiva do Direito n. 60. Sáo Paulo: Saraiva, 1997. pág. 2tB.
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Para que houvesse decadência teriaque ocorrero inverso:5 (cinco)
anos de decadência (porque estaextinguiriao direitopropriamente ditodo
empregado rural)e 2 (dois)anos de prescrição.
Como se vê, a tese da decadência impressiona, mas não resiste a
uma análise mais profunda.
VI. A PRESCRIÇÃO E O DIREITO ADQUIRIDO
Exatamente porque não há normatizaçãode direitointertemporal re
lativaao Direito do Trabalho, ocorre perplexidade do intérprete à vistada
nova situação prescricional, como adiante será exposto. Essa situação é
totalmente diferente das comumente expostas pelos exegetas, porque es
tesnormalmente tratamda leinova que reduz ou que alonga o prazo pres
cricional da lei velha. Observe-se que o Direito do Trabalho, que possui
princípios próprios, se ressente não só de regras de direitointertemporal,
mas também de regrasque fixemascausas interruptivase suspensivasda
prescrição.
Porisso,é necessárioanalisara questãosob diversosângulos,para
chegarà conclusão mais segura possível.
Muitos doutrinadores entendem que, em relação aos direitosdo tra
balhador rural, há imprescritibilidade.Todavia, esta só pode ocorrer se o
empregado tiverseu primeirovínculotrabalhistacom um empregador e se
aposentar trabalhando para o mesmo. Entretanto, num adequado enqua
dramentotécnico,antesdo adventoda EC n.28 haviaprescriçãono âmbito
rural:tão-somente ela não fluía enquanto vigesse o contrato de trabalho,
iniciando a sua fluência após a cessação deste. A prescrição ficava em
gestação; com a rupturacontratual,criava vida.
Também não se está diantede redução de prazo prescricional,como
pode parecernuma análiseprecipitada,porque continuaa existira prescri
ção processual de 2 (dois)anos para o ingressoda ação.A redução ocorre
quando há um prazo prescricionale o legisladoro diminui.
A prescrição de direito material é que, por força normativa, estava
inerte. Não se pode, pois, dizer que, com a EC n. 28, houve redução de
prazo.Exemplo disso é a existênciade vínculotrabalhistade prazo inferior
ao quinquênio prescricional, por exemplo de três ou quatro anos. Não se
pode dizerque nesse caso houve redução prescricional.
Mas, apenas para efeitode argumentação, se assim se entender, é
preciso levaro conta o que diz Carpentar.
...consoante o art.3 da Introdução, embora nascida talprescri
ção sob a vigência da leiantiga, passará a serregidapela leinova,
querquantoaoprazo,querquantoàscausassuspensivas,querquanto
às causas interruptivas, quer quanto às demais alterações trazidas
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pela leinova, sem prejuízodos fatos consumados na vigência da lei
antiga, isto é, prazo já decorrido, as interrupções e suspensões já
acontecidas etc.l!7>
Não se trata, pois,de caso de encurtamento de prazo prescricional,
mas de fixaçãode prazode prescriçãode direitomaterialde 5 (cinco)anos,
sem prejuízodo prazoprescricionalprocessualde 2 (dois)anos.Ou seja,a
prescrição que não fluíacomeçou a fluira partirde 29.5.2000 — data da
retificação da EC n.28 (art.19,§ 49,da LICC), originariamente publicada
em 26.5.2000.Houve um marco temporal.Elaestavacontidae aflorou.Esta
va inertee foiativada.
Então surge a pergunta: O empregado rural tem direitos adquiridos
até a data da promulgação da EC n.28?
A lei da prescrição que se aplica é sempre a leivigente à data da
extinçãodo contratode trabalho.Diz Monteiro Fernandes, professor da Fa
culdade de Direito de Lisboa:
...o que releva,para efeitosde prescrição, não é o momento do
seu nascimento ou, sequer, do vencimentodas obrigações correspon
dentes, mas o da cessação do contrato— o que sejustificaporsó, a
partirdesse momento, sepresumiraexistênciade condiçõesparaque
o trabalhadorfaça valeros seus direitosem toda a extensão.1™1
Essa diretrizfoiadotada pela CF, que prevê como marco da prescri
ção, tanto para o trabalhador rural quanto para o urbano, a extinção do
contrato(art.7*.XXIX, a e b),marco esse que se irradiatambém para fins
de direitointertemporal.
Como a CF adotou esse marco como linhadivisóriaentre a prescri
ção de direitomateriale a de direitoprocessual (ouseja,quando termina a
de direitomaterialcomeça a de direitoprocessual),é evidenteque, implici
tamente, também o reconhece como delimitador para fins de direito
intertemporal: a leivigente à época da extinção do contrato de trabalho é
que será aplicada.
Não obstante tal premissa, é importante observar que tal fato não
impede a incidência do princípioda actio nataenquanto fluio contrato de
trabalho, pois, à medida que forocorrendo violação de seu direito,o em
pregado pode buscar a tutelajurisdicional,se ele não preferiraguardar a
extinção do contrato. Há, portanto, opção do empregado, porque a ação
ajuizadano prazoda prescriçãode natureza processualnão aniquilao prin
cípioda actionata:apenas o tutela.Logo, há convivência harmônica entre
o principioda actionata, que é um meio (de direitomaterial), e a ação, de
talforma que o fimtutelarpossa ser atingido.
(27) Carpenter,LuizF “Da prescrição: artigos 161 a 179 do Código Civil". 3'ed .Rio de Janeiro:
Editora Nacional de Direito. 19S8. vol. 2. pág. 741.
(28) Fernandes,AntôniodeLemos Monteiro."Direito do Trabalho. I— Introdução. Relaçóes indivi
duais de trabalho'. 6* ed.. rev. e aum, Coimbra: Aimedina, 1987. pág. 370.
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Assim, como há aquele marco jurídico(aextinçãodo contrato de tra
balho),o empregado ruralnão tem direitoadquiridoà aplicaçãoda leiante
rior(art.10da Lein.5.889/73c/c.art.7®,XXIX, b,da CF) quando aextinção
do contratoocorrerapós a EC n.28.
Acrescente-se que não se pode invocardireitoadquiridoporque, an
tes dessa EC, era com a extinção do contrato de trabalho que nascia para
o empregado rural o direilode ação. Qualquer pretensão deduzida ante
riormentecareceriade interesseprocessual,uma vezque haviao fenômeno
da não-fluência prescricional no curso do contrato.Apenas com a extinção
deste as pretensões e os direitos se incorporavam ao patrimôniojurídico
do empregado, porque então passavam a sercertos e exigíveis.Até então
estavam latentes.Todavia, com o advento da EC n.28, incidiráimediata
mente a norma que alterouo art.7®,XXIX, da CF.
O direitoadquirido pressupõe a integração ao patrimôniojurídicodo
titularde um direito que não pode ser eliminado por norma posterior, ou,
como diz R. Limongi França:
É a consequência de uma lei.por viadireta ou por intermédio
de fatoidôneo: conseqüência que, tendopassado a integraro patri
mônio materialou moraldo sujeito,não se fezvalerantes da vigência
de leinova sobre o mesmo objeto.{n>
Diz o art.6®,§ 2a,da Leide Introduçãodo Código Civil:
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular,
ou alguémporele,possa exercer,como aquelescujocomeço do exer
cíciotenha termopré-fixo, ou condiçãopreestabelecidainalterável,a
arbítriode outrem.
Após,conceituar direitoeventual, direilocondicional e expectativade
direito1301,fsis de Almeida analisa-os diante do instituto da prescrição, e
afirma:
...não é difícilconcluirque nãoseinseremno campo daprescri
ção nem os direitos futuros, entre os quais se incluem o direito
condicionale o direitoeventual, nem, pormuitomais forterazão, uma
expectativa de direito.®’>
(29) França,Rubens Limongi.“A irretroatividadedas leise o direitoadquirido*. 5* ed.. rev.e atual..
SSo Paulo: Saraiva, 1998, pág. 270.
(30) Direito condicional: “...Embora já nele existam elementos essenciais, sua efetividade está
subordinada â realizaçáo de uma condição ou fato,que, se cumprido, o torna perfeito e suscetível
de ser invocado, todo aquele sujeito à condição suspensiva.“ Direilo eventual: “...nasce de um
fato. e m que já se encontra u m de seus elementos, mas nâo o principal para a sua formação.“
Expectativa de direito: *...6 mera possibilidade de vantagem que poderá ou nâo vira ser obtida*
Cl. Almeida,isisde."Manual da Prescrição Trabalhista*. 3* ed., Sâo Paulo: Ed. LTr, 1999, pág. 29.
(31) Ibidem,pág. 30.
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Entretanto, indaga-se:Oual seria o direitoque o empregado ruralin
tegrou ao seü patrimônio?
Direitoà prescrição não pode ser,poiseste ó insitoao prescribente,
ou seja, ao empregador rural.
Direitoà não-tluência da prescriçãotambém não pode ser,vistoque
ele nem mesmo existe,e se existissenão se classificariacomo direitoad
quirido,poisem matériade prescriçãoo interesse públicopredomina sobre
o individual,havendo mera expectativa de direito.Não há direitoadquirido
porque, a qualquer momento, o prazo prescricional pode seralteradopela
lei,que prevalece sobre a vontade individual.
Se não se admitir a eficácia imediata da EC n. 28, haverá inclusive
conflitono sistema jurídico,afastando-se da harmonia interna deste, a que
tanto se referiao saudoso Geraldo Alaliba, porque irãoocorrer situações
em que o empregado ruralteráo direitode pleitearcréditosantigossem ter
o de pleitearoutros, mais recentes, jáfulminados pela prescrição.
Imaginem-se, em termos práticos,as consequências da não-incidênciada eficáciaimediata da lei:se o empregado tivertrabalhadodurante 20
(vinte) anos numa propriedade rural (8 anos antes da EC n.28 e 12 anos
após) e ingressar com reclamação trabalhistaapós a rescisão contratual,
ser-lhe-ãodeferidos créditos antigos, constituídosantes da publicação da
emenda, porque, se não houver eficáciaimediata, não há fluênciada pres
crição (isto é, não há “prescrição para trás"). Da mesma forma, créditos
adquiridos após a publicação da emenda, e mesmo respeitando-se o pe
ríodo da “prescrição para frente”,terão sido atingidos pela prescrição
quinquenal. Então, haverá indevidos interstícios prescricionais, além de
ocorrer suspensão de prescrição, que a norma constitucional não previu,
ou atémesmo intermitênciasde prescrição.Como se vê,haveriailogicidade
do sistema prescricional.
Deve-se, pois, reconhecer que há direito adquirido em relação aos
créditos, pretensões e direitosque, caso tenha havido a cessação do con
tratode trabalho antes da EC n.28, perfectibilizaram-se sob a vigência da
leianterior,pois,como afirma Galeno Lacerda,
...osprazosjà terminados sob a leiantiganão podem, em hipó
tese alguma, ser reabertos. O efeitojá se produziusob aquela lei.t32)
Por consequência, eles integraram-se ao patrimônio do empregado
rural,desde que este não tenha deixado fluiro prazo bienal de prescrição.
A leinova deve respeitaresse direito,poisa relaçãojurídicafoiconstituída
e extinta no prazo prescricional da leianterior.
(32) Lacerda, Galeno. " O novo Direito Processual Civil e oa felloa pendentes". Rio de Janeiro:
Forense. 1974, pâg. 91.
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Excetuando-se talcaso, há, de fato,mera expectativa de direito.Em
matéria prescricional,a expectativa é uma aspiração infieri,que não che
ga a ser concretizada no mundo jurídico.É uma probabilidade de alguém
vira adquirirum direito,ou um sopro de esperança juridicizada.
Louvando-se em fartajurisprudência, Washington de Barros Monteiro
assevera que a prescrição em curso não cria direito adquirido, podendo
seuprazoserreduzidoou ampliadoporleisuperveniente, ou transformado
em prazo de caducidade.0^
Serpa Lopes afirma:
De um ponto de vistageral, a prescrição, como já o dissemos,
se fundamenta num lapso de tempo. Por conseguinte, enquanto não
consumado o tempo legal, enquanto não terminado o fatoin itinere,
esfásujeita à superveniència de uma leinova, quermodificando-lhe
a estrutura e osrequisitos, queralterandoo própriolapso de tempo e
até mesmo abolindo-a.
Assim, durante esse percurso, não passa de uma esperança
que atéo derradeiromomento podesercortadaporuma nova lei,sob
a invocaçãodeproteçãoaos superioresinteressesda coletividade.<M|
A questão deve seranalisada também sob outroenfoque: não há di
reitoadquiridocontra norma constitucional(RDA 54:215e 24:57),porqueo
princípio da eficácia imediata da norma constitucional não possibilitaque
seja alegada qualquer situação consolidada, uma vez que “não há direito
adquiridocontraa Constituição"(STF, RE 93.290, Rei.Min.Moreira Alves).
Maria Helena Dinizcomenta:
Logo, tanto na ordem internacional como na interna, observa
Reynaldo Porchat que, quanto às leisde ordempública, atinentesao
interesse público ou político, estas se aplicam imediatamente e não
há direitos adquiridos contra essas normas, ante a prevalência do
interesse da coletividade sobre os particulares do indivíduo. Assim,
retroagem asnormas constitucionaisepolíticas(Salvat,Aubry e Rau,
Laurent,Huc etc.).Logo, nãose há de invocardireitoadquiridocontra
o que postoinduvidosamentena nova ordem constitucional,em modi
ficaçãonão apenas do textomas do próprio sistema, atéporque as
garantias do direito adquirido se dirigem à lei ordinária e não à
Constituição Federal(STJ) (Ciência Jurídica, 31:77).,M>
(33) Monteiro, WashingtondeBarros."Curso deDireito Civil".28* ed.,atual. Sâo Paulo: Saraiva,
1989, vol.1, pág. 294.
(34) Lopes.MiguelMariadeSerpa.“Comentário tedrlco e prático da Lei de Introduçáo ao Código
Civil". Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, 1943, vol. II,pág. 35.
(35) Diniz,Maria Helena."Lei de introduçáo ao Código Civil Interpretada“.2* ed. atual, e aum.,
São Pauto: Saraiva, 1996, pág. 187.
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É esse também o entendimento do jurisconsultoJosé Celso de Mello
Filho,citado por PintoFerreira:
A incidência imediata das normas constitucionais, todas elas
revestidasde eficáciaderrogatóriadas regras e dos atos dotados de
positividadejurídicainferior,nãopermiteque seinvoquecontraelas
qualquer situaçãojuridicamente consolidada. Assim, o ato jurídico
perfeito, a coisajulgada e o direitoadquirido, embora imunes à ação
legislativaordinária,quenãopoderáafetá-los,mostram-seirrelevantes
em face da inquestionável supremacia formal e material das regras
constitucionais.m (negritamos)
Pondera o Min. DjaciFalcão:
Com efeito, é pacifico, entreos constitucionalistas que as nor
mas constitucionaisse aplicam de imediato, sem que se possa invo
car contra elas a figura do direito adquirido. Mesmo nas Constitui
ções que vedam ao legisladorordinárioa edição de leis retroativas,
declarando que a leinova não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídicoperfeitoe a coisajulgada, esse preceitose dirigeapenas ao
legisladorordinário, e não ao constituinte.(RTJ, 68:13).
Dessa forma, constata-se que a Emenda Constitucional n.28 criou
um direitoparao empregador ruralsem violarqualquerdireitoadquiridodo
empregado, em face do princípioda imediatidadeda norma constitucional.
O Direitodo Trabalho criou muitos princípios de proteção ao empre
gado. Entretanto, não chegou a criar raizes o principio de hermenêutica
que, em qualquer ramo do direito,deve prevalecersobre todos os demais:
Na aplicação da lei,ojuizatenderá aos finssociaisa que elase dirigee às
exigências do bem comum (art.59da LICC).
Não pode passar despercebido que a teleologicidade da norma
constitucionalfoi,sob o prismado bem comum, evitaro êxodo rural1371:agora
os empregadores ruraispodem contratarempregados sem terque demitilosa curto prazo, para não terem pesado passivo trabalhista.
É evidente que não se pode invocaro interesseindividualdo empre
gado rural, por mais relevantes que sejam as razões, devido ao interesse
social de contero êxodo rural.
Cabe aqui distinção entre situações de duas ordens:
— quanto aos créditosadquiridos antes de 29.5.2000 (data da publi
cação da EC n.28) e relativosa contratosque foram rescindidos antes de
(36) Ferreira,Pinto.“Comentários &ConstituiçãoBrasileira“.Sâo Paulo: Saraiva, 1989,vol. t.pág,149.
(3?)...e m 1960a população rural no Brasil era d»38.657.689e a urbana 31.533.681,e de acordo
c o m o último canso elaborado pelo IBGE (1991)a populaçSo urbana (oide 110.875.826e a rural
foide 36.041.633.Galdino, Dlrceu. Op.cil„ pág.60.
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taldata:deve ser respeitadoo direitoadquirido, sem prescriçãodos crédi
tos do empregado, que poderá exercer o direitode ação até 2 (dois)anos
após a extinção do contrato; assim, com relação a esses créditos, houve
incorporação ao patrimôniodo empregado;
— quantoaos créditosexistentesantesde29.5.2000,decorrentesde
contratos que foram rescindidos após a promulgação da EC n.28, haverá
incidência imediata da emenda, retroagindo 5 (cinco) anos, a contar da
data da propositura da reclamação, até o limite de 2 (dois) anos após a
extinçãodo contratode trabalho,nos termosda nova ordem constitucional.
Somente na primeirasituaçãoé que há direitoadquiridodo emprega
do rural. Afora ela, não se pode sustenlar qualquer direito adquirido ou
futuro1381,nem mesmo expectativade direito,porpartedo empregado rural.
COMPROVAÇÃO QÜINQÜENAL
A CF/88, na tentativa de debelar os nocivos efeitos sociais da nãofluência da prescriçãopara o trabalhadorrural,criou um sistema que per
mitiaque o empregador ruralpudesse fazerprestaçãode contasdos direi
tos de seus empregados, consoante o artigo 10, § 3a,das Disposições
ConstitucionaisTransitórias:
Na primeiracomprovação do cumprimento das obrigações tra
balhistaspeloempregadorrural,na formado art.233, após a promul
gação da Constituição, serácertificadaperantea Justiçado Trabalho
a regularidade do contratoe das atualizações das obrigações traba
lhistasde todo o período.
Quanto a essa prestação de contas, já comentávamos em Repen
sando o Direitodo TrabalhoRurah
Nem se alegue que a questão foisolucionada pela 'prestação
de contas'criadapeloPoderConstituinte,possibilitandoqueo emprega
dor rural de 5 em 5 anos faça a prestação na presença do Juiz e
perante o trabalhadore o sindicatoque o representa.Estanorma das
Disposições ConstitucionaisTransitórias(art.10,§ 3S)tornou-seletra
morta, por uma razão muito simples: toma o contrato traumático. O
empregado teme que com esse acerto seja despedido, perdendo o
emprego. Quantoaoproprietário,parao qualôtudosimples,de repen
te a situação torna-se-lhe complexa, por terque enfrentaro juiz, o
sindicatodo trabalhadoreode sua própriacategoria.E, quem sabe,
terque arcarcom valores de que não dispõe. Então ele deixa como
estápara vercomo fica:laissezfaire,laissezpasser.1391
(38) Sobre direito futuro, sustenta Câmara Lear:"Se o direito não é atual, istoé, completamente
adquirido, mas luturo, por não se teracabado de operar sua aquisição, não tendo entrado ainda,
detinitivamente.para o poder do titular,não épassível de violação,e não pode, porlanto,justificar
o nascimento de u m a ação', op-cit,pãg. 22 .
(39)Galdino.Oirceu."Repensando o Direito do Trabalho Rural".2*ed.,Maringá:Albatroz, 1996.
págs. 57-8.
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Dessa forma,o Constituinte,ao pretendersolucionarmediantea pres
tação de contas o problema da harmonia que deve existirno âmbito rural,
apenas criou uma norma que nasceu morta.Teve eficáciajurídica,mas foi
socialmente ineficaz. Apenas esse fatojá justificaria a sua revogação, o
que foifeito pela EC n.28.
Entretanto, houve também outromotivopara a sua revogação:a perda
de objeto.A prestação de contas deixou de tersentidoteleológico,que era
o empregador ruralpoder quitarseu passivotrabalhista,obtendo seguran
ça jurídica, a fim de não serem revolvidasdiscussões sobre o passado.
Admitindo-se que tenha havido prestação de contas, a sua homolo
gação foiequiparada à coisa julgada (art.233, § 1®,da CF), isentando o
empregador rural quanto ao período transacionado. Se a prestação ocor
reu antes da EC n.28, houve quitaçãodos débitos trabalhistasdo período
por ela abrangido, recomeçando a partirdaí a fluência do contrato de tra
balho. Se a prestação de contas foiposteriorà EC n.28, mas referente ao
período anterior, como os direitos extintos pela prestação de contas têm
natureza material, ou seja, quitam direitomaterial, devem serobservadas
asconclusões relativasa direitointertemporalanteriormenteexpostas,como
se tivesse havido a extinçãodo contrato de trabalho.
VII. ABRANGÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
Quando a EC n.28 falaem créditos resultantes das relações de tra
balho, não se refere apenas a créditosfinanceiros,ou seja, a créditosque
tenham valor monetário, como salárioe horas extras,mas também, numa
interpretação extensiva, outroscréditos que se incorporam ou se incorpo
raram ao patrimôniofinanceiro,jurídico,moral e intelectualdo empregado.
Por isso, talvez seria melhor o termo técnico pretensões, sugerido por
Humberto Piragibe Magalhães e Cristovão Tostes Malta,,0>.O empregado,
por exemplo, sentindo-se ofendido por uma advertência relativa a um ato
que lhe é imputado, mas que ele não praticou, pode ingressar em juízo
paraanulara advertência.E não há nessa pretensãovaloreconômico, ape
nas moral.
Com relaçãoàs obrigações de tratosucessivo e de ato únicodo em
pregador, muitose discutiuna doutrinae na jurisprudênciase a prescrição
abrangiatoda a alteraçãocontratualou apenas as parcelasdecorrentes da
alteração.O Enunciado n.294 do TST aclaroua matéria:
Tratando-sede demanda que envolvapedidodeprestaçõessuces
sivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total,exceto
quando odireitoà parcelaestejatambém asseguradoporpreceitode lei.
(40) ' C r é d i t o 6 a I m p o r t â n c i a d e q u e s e d i s p õ e o u p o d e d i s p o r ; v a l o r d e v i d o p o r u m a p e s s o a a
outra. A C a r t a M a g n a e r r o n e a m e n t e e m p r e g o u a e x p r e s s ã o 'créditos r e s u l t a n t e s d a s r e l a ç õ e s d e
t r a b a l h o ' , q u a n d o d e v e r i a r e f e r i r - s e a pretensões." M a g a l h ã e s . H u m b e r t o P i r a g i b e e M a l t a .
C h r i s t o v â o T o s t e s . I n DicionárioJurídico,vol.1,3* ed.
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VIII. CONTAGEM DE PRAZO

A EC n.28 acatou o princípioda actionala, ou seja: a partirda data
em que houver lesãoou violaçãoa direitodo empregado ruraleste poderá
ingressarcom ação,desdeque no prazode até2 (dois)anos após a extinção
do contratode trabalho.Mas, se elepreferir,pode buscar a tutelajurisdiclonal imediatamente, mesmo na fluência do contratode trabalho, porque ele
não precisaesperara extinçãodo contratode trabalhopara reivindicarseus
direitos.
O termo inicialda prescriçãoó o da ciência,porpartedo empregado,
da violaçãoou lesãodo seu direitopeloempregador rural,poisda violação
do direitonasce o direitoà ação que visa protegê-lo.
Saliente-seque o art.10 da Lein.5.889/73, que foirevogado pela EC
em foco, pode, pelo hábito, induzir a equívocos, porque ele dizia que a
prescrição dos direitosassegurados por esta Leiaos trabalhadores rurais
só ocorrerá após doisanos de cessação do contratode trabalho.Assim, a
prescriçãosomente começava a fluira partirda datada extinçãodo contrato
de trabalho; antes, o direito"hibernava''.
Pela EC, não mais há óbice à fluência do prazo prescricional nas
relações de trabalho rural.Desde que haja lesão a seu direito,o trabalha
dor rural deve buscar a tutelajurisdicional no prazo legalmente previsto,
sob pena de consumar-se a prescrição. E a EC estabeleceu os limites
prescricionais mínimos, não os máximos: um prazo processual de 2 (dois)
anos, que se conta a partir da extinção da relação laborai, e um prazo
material de 5 (cinco)anos, que se refereaos créditosresultantesdas rela
ções de trabalho.
E, para esse fim, é despiciendo indagar se o ato de que originou a
lesãoé nulo ou anulável, pois em sede de Direitodo Trabalho inexistedis
tinção entre ambos para finsprescricionais.
Orlando Gomes esclarece:
...o art. 11 da CLT não autoriza, para efeito de prescrição, a
distinçãoentre atos nulos e anuláveis mas, ao contrário, deixa bem
claroopropósitode cobrircom a prescriçãotodososatosinfringentes
das suas disposições.1*''
Outra questão que poderá sersuscitada diz respeito à contagem do
prazocomo tem ocorridonoscontratoslaboraisurbanos14*1.A interpretação
que deverá prevaleceré a que entendeque o prazoprescricionalde 5 (cin
co) anos é contado retroativamenteda data do ingressoda ação trabalhis(41) Gomas, Orlando.“Questões d# Direitodo Trabalho'. S3o Paulo: LTr, 1974, pág. 103.
(42) Parte da doutrina e da jurisprudência entende que os 5 (cinco) anos previstos na norma
constitucionalreferem-se ao qOlnqOênio do contrato de trabalho, tendo ainda o empregado 2 (dois)
anos apds a extinção do contraio para exercer o seu direito de ação com relação aos crêdilos
decorrentes do qQinqüênio.

257

ta,e não da data da extinçãodo contrato,poissenão estaria sendo projeta
da a prescrição para 7 (sete) anos e também porque estaria reavivando
prescriçãojáconsumada.
Preleciona Isisde Almeida:
...na vigênciadocontratode trabalho,haveriasemprea ressalva
de cinco anos, contados da actio nata até o ajuizamento do pedido.
Rescindido,porém, o contrato,continuariamgarantidosos cincosanos,
mas limitados a dois anos, após a rescisão.(ai
Não se pode adicionar2 (dois)anos da prescrição processual aos 5
(cinco)anos da prescrição material,quando assim não quis a norma cons
titucional,porque, à medida que fluio contratode trabalho,o direitoextinto
pela prescrição não ressuscita, ou, como diz Arnaldo Süssekind, não po
derá atingirsituaçãojurídicadefinitivamenteconstituídaou o direitoadqui
rido da parte a quem aproveita a prescrição.(44>
Saliente-se: após a extinção do contrato de trabalho, a prescrição
referenteao exercícioda ação começa a fluire,tendo o empregado ingres
sado com ação, elaé interrompida, contando-se retroativamenteatéo limi
te temporal de 5 (cinco) anos.
Caso tenha havido tentativa de conciliação prévia, adiciona-se ao
prazo bienal o prazo suspensivo que ocorreu para formalizar o Termo de
Conciliação.
IX.
CAUSAS SUSPENSIVAS E
INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO
Com relação às causas obstativas, suspensivas e interruplivas da
prescrição, o tratamento legal previsto na CLT mostra-se insuficiente.É de
se aplicar, portanto, de forma subsidiária, o direitocomum. O Código Civil
tratada matérianosarts.168 a 176,e o Códigode ProcessoCivilno art.219.
As causas obstativas impedem que a fluência do prazo tenha início
(art.169 do CCB, art.440 da CLT).
Pelas interruplivas.o prazo interrompe-see recomeça a fluir,por in
teiro,inutilizando-seo tempodecorridoanteriormente.Citem-secomo exem
plos a citação, o protesto— art. 172 do CCB — e o ajuizamento da recla
mação trabalhista, tendo em vista que no processo do trabalho não há o
despacho inicialdo juizque ordena a citação— art.841da CLT.
Pelas suspensivas, o prazo continua a fluirapós o desaparecimento
da causa que suspendeu a fluência da prescrição.
(43)A l m e i d a , i s i s d e . *Manual da PrescriçãoTrabalhista*. 3aed .S5o Paulo:LTr. 1999. pág. 46.
(44) S ü s s e k i n d , A r n a l d o . ‘Direito Constilucional do Trabalho'. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

pág.29S.
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Ressalte-se que a Lein.9.958/2000, que criouo institutodas Comis
sões de Conciliação Prévia, criou mais uma causa suspensiva da prescri
ção: a tentativa de conciliação prévia, se, para a categoria rural, existir
Núcleo Intersindicaiou Comissão de Conciliação Préviana empresa rural,
ou, ainda, Comissão Intersindicai.
Diz o art.625-F da referidalei:
... as Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de 10 (dez)
diaspara a realização de sessão de conciliaçãoa partirda provoca
ção do interessado.
A seguir, o art.625-G assim prescreve:
O prazoprescricionalserá suspenso a partirdaprovocaçãoda
Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir,pelo que lhe
resta,a partirda tentativafrustradade conciliaçãoou do esgotamento
do prazoprevistono art.625-F. (grifamos.)
Esse prazo é suspensivo. Todavia, numa interpretação apressada,
pode-se entenderque sempre será de 10 (dez)diaso prazo suspensivo da
prescrição, o que não é verdade, porque haverá muitos casos em que o
prazo será inferior.Basta a tentativade conciliação ocorrer antes do déci
mo dia, pois, formalizadoo Termo de Conciliação, continua a fluiro prazo
prescricional, por inexistênciade causa suspensiva.
Se o empregado e o empregador conciiiam-se parcialmente no ter
ceiro dia,quanto às horas extras,mas o empregado não reconhecea justa
causa para a sua demissão e pretende ingressar com reclamação traba
lhista, constando no Termo de Conciliação a ressalva do seu direito de
ação quantoà alegadajustacausa, o prazoprescricionalrecomeça a partir
do quarto dia, porque deixou de existircausa impeditiva do exercício do
direitode ação. Assim, a violação do direito do empregado ruralfaz com
quejáno quartodiarecomece a contagemdo prazoprescricional,e não no
décimo dia, como pode parecer, porque não pende condição suspensiva
(art.170,1,doCCB).
Entretanto,se após a provocação não houversessão de conciliação,
o prazo de suspensão se contará integralmente,ou seja,abrangerá os 10
(dez) dias previstos no art.625-F, a partirda provocação do interressado.
X. APARENTES CAUSAS SUSPENSIVAS
Há situações que merecem ser analisadas, devido a aparentes cau
sas suspensivas.
Muitasvezes ocorrea rescisãodo contratode trabalhoporaposenta
doriae o empregado continuaa residirna propriedade do empregador, ou
mesmo não chega a ocorrer a aposentadoria, mas ocorre a rescisão do
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contrato e o empregador, por tolerância, permite que o empregado conti
nue residindoem sua propriedade.Ambas as situaçõesconfiguram contra
to de comodato. E o fato de nascer contraio distinto após a rescisão do
contratode trabalho(como o comodato,o arrendamento, a parceriaou con
tratoinominado) não caracteriza causa suspensiva do direitode o empre
gado pleitearseus créditostrabalhistas.
Uma nova relaçãojurídica entre empregado e empregador não ani
quila a antiga relaçãodo contratode trabalho.Assim, os efeitosda prescri
ção, que decorrem deste contrato, continuam a se projetar no tempo.
Essa premissa impõe uma conclusão: pode nasceroutrocontratode
trabalho após a aposentadoria.
No âmbito rural,isso pode ocorrerde duas formas: a primeira, atra
vésde outrocontratode trabalho,em que o empregado continuatrabalhan
do nas mesmas condições que anteriormente: a segunda, através de
novação contratual. Por exemplo (caso muito comum): há um liame afetivo
entre empregado e empregador (empregado antigoque gosta de viver“no
seu canto");o empregador então o aproveitacomo caseiro(paracuidarda
horta, do pomar, do jardim...);tecnicamente, trata-sede contrato em que o
caseiro é uma espécie de doméstico (cujo contrato é regido pela Lei n.
5.859/72), que não se confunde com empregado rural.
Nessas situações,o efeitoem relaçãoao passadoé o mesmo: o empre
gado rural pode exercer o direitode ação no prazo de 2 (dois) anos após a
rescisão do seu contrato de trabalho.Todavia, em termosde futuro,o enqua
dramento jurídico difere: para o empregado que continua trabalhando nas
mesmas condições nasce um novo contrato de trabalho (isto se realmente
houve rescisãocontratuale elerecebeu indenizaçãoe/ouo FGTS, porque, se
laifatonão ocorreu,simplesmentedar-se-áa continuidadedo vinculoempregaticio, caso em que a mera aposentadoria será considerada apenas para
efeitosprevidenciários,não tendo interferênciano contratode trabalhorural).
Com o surgimento de um novo contrato de trabalho, o empregado
ruralpoderá exercernormalmente o direilode ação em relaçãoao contrato
anterior,e quando houver rescisão do segundo contrato de trabalho nova
prescrição iránascer, retroagindo seus efeitosatéo limitede cinco anos.
XI. CONCLUSÃO
A partirda Emenda Constitucional n.28. as demandas dos trabalha
dores ruraisequiparam-se às dos trabalhadores urbanos:o direitode recla
mar créditosdecorrentes do contratode trabalhoé de 5 (cinco) anos, atéo
limitede 2 (dois)anos após a extinçãodo contratode trabalho.Distinguemse, porém, as seguintes situações:
1)Contratos extintosantes da Emenda Constitucionalcom ação
em curso ou proposta após ela
A prescriçãorelativa aos contratos de trabalho ruralextintosantes da
EC/28com ação em cursoou ação propostaapós a EC n.28,mas abrangen260

do período anterior a ela, continua regida pela leianterior.Tais contratos
geram direitos que poderão ser reclamados no biênio subsequente à sua
extinção.
Assim, o sistema prescricionalcontinuará a serregido pela leivigente
ao tempo da aquisiçãodo direito,ou seja,aplica-seo art.7®,XXIX, b,da CF
combinado com o art.10 da Lein.5.889/73.A leinova não pode prejudicar
os (atosconsumados e as relaçõesjurídicasextintassob a vigênciada lei
antiga.
Consequentemente, o empregador ruralnão poderá argüira prescri
ção qüinqüenal quanto a essesdireitos,invocandoo efeitoimediatoque se
aplica aos fatospendentes (consoante art.1.211 do CPC), porque, no tan
gente à prescrição de natureza processual (dois anos), não houve inova
ção constitucional, que se ateve apenas à prescrição de direito material
(cincoanos).E estanão pode retroagirpara atingirrelaçõesjurídicasextin
tas sob a vigência da leiantiga.
2) Contratos em curso na data da publicação da Emenda
Constitucional
a) Pretensões trabalhistas de empregado rural relativas a período
anteriorà publicação da Emenda Constitucional n.28:
Como não houve extinçãodo contratode trabalho,esteé colhidope
loseíeitosda leinova (factapendentia),sofrendo, pois,irradiaçãoda pres
crição qüinqüenal. Quanto às pretensões trabalhistas o empregado rural
não poderá argüir direito adquirido contra a eficácia imediata de norma
constitucional.
Portanto,o prazo prescricionalé regidopela leinova, facea sua apli
cação imediata, tornando prescritos, automaticamente, os direitos e pre
tensões anterioresao quinquênio que antecedeu a publicaçãoda Emenda.
b) Pretensões trabalhistas de empregado rural relativas a período
posteriorà data da publicação da EC n.28: aplica-se a leinova, havendo
fluênciado prazo prescricionala partirda ciênciada violação do direitoou
da extinçãodo contratode trabalho.Não há direitoadquiridodo empregado
a impedir a fluência da prescrição qüinqüenal.
Assim, o prazo prescricional é regido peloart.7®,XXIX, com a reda
ção que lhe foidada pela EC n. 28: 5 (cinco) anos no curso da relação
laborai,até2 (dois) anos após a extinção do contrato de trabalho.
3,1Contratoscelebrados após a Emenda Constitucional
Os contratos de trabalho ruralcelebrados após a Emenda Constitu
cional n.28 obviamente reger-se-ão pelaleinova:art.7®,XXIX, da CF/88,
com a redação que lhedeu referida Emenda.
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ANEXO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N. 64, DE 1995
Dá nova redação ao inciso XXIX do art.7a e revoga
o art.233 da Constituição Federal
As Mesas da Câmara dos Deputadose do Senado Federal,nostermos
do art.60 da ConstituiçãoFederal,promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art.1®O inciso XXIX do art.7® da Constituição Federal passa a vigo
rarcom a seguinte redação:
“Art.7®..................................
XXIX — ação, quanto aos créditos resultantes das relações de
trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhado
res urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do
contratode trabalho.
Art.2® Revoga-se o art.233 da ConstituiçãoFederal.
Senador Osmar Dias
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal traz,entre os seus dispositivos, diversas nor
mas tendentes a dispensartratamento igualitárioàs pessoas humanas. As
sim,porexemplo, “todossão iguaisperantea lei,sem distinção de qualquer
natureza, (...)"(caputdo art.5*).Nas normas de conteúdo trabalhista,cons
tantesdo art.7®,temos a “proibiçãode diferençade salários,de exercidode
funções e de critériosde admissãopormotivo de sexo, idade, corou estado
civil"(incisoXXX), a “proibiçãode qualquerdiscriminaçãono tocantea salá
rio e critérios de admissão do trabalhadorportador de deficiência'' (inciso
XXXI) e “proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual
ou entre os profissionais respectivosr"(inciso XXXII). Ao disciplinaro prazo
prescricional das ações trabalhistas,entretanto, a Constituição introduz um
tratamento diferenciadopara trabalhadoresurbanos e rurais:
"Art.7®..................................
XXIX — ação, quanto a créditos resultantes das relações de
trabalho, com prazo prescricionalde:
a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois
anos após a extinção do contrato;
b)atédoisanos após a extinçãodo contrato,para o trabalhador
rural."
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Dessa forma, o trabalhador ruralfoiprivilegiadocom a ausência de
previsão de prazo prescricional. Este benefício fundamenta-se na maior
dificuldade enfrentada pelos trabalhadores ruraispara inteirar-sede seus
direitos, em relação às facilidades dos urbanos.Taltratamento diferencia
do, entretanto, acaba ocasionando mais prejuízos para os empregadores
ruraisdo que benefícios efetivospara os empregados.
O trabalho na zona rural, por suas características, não deveria ser
punido com os custos contábeis da burocratização e da guarda de docu
mentos por prazo indeterminado.
O mercado de trabalho ruralsofre em consequência de norma desta
natureza,poisos empregadores acabam optando,cada vezmais,pelacon
tratação de avulsos e pela busca de alternativascomo parcerias ou arren
damentos. Dessa forma, os empregos formais acabam sendo reduzidos
em prejuízodos própriostrabalhadores.A rotatividadeda mão-de-obra tam
bém pode aumentar na medida em que os empregadores ruraisse sintam
Inseguros a respeito da amplitude dos direitos eventualmente remanes
centes num contratode 20 (vinte)anos, por exemplo. Mais fácilse torna a
demissão periódica dos mais antigos para evitarproblemas futuros.Como
resultado final temos que a estabilidade das relações de emprego acaba
porver-se abalada.
Não só nos aspectosjáapontadosa norma em análiseacaba porse
revelarensejadora de injustiças.Inexistentesas provasda realizaçãoefetiva
do trabalhoe dos pagamentos efetuados,transporta-separa as decisões do
Judiciárioa insegurança jurídicaa respeitodos fatos.Em conseqüência, os
custos com recursos judiciais aumentam e as possibilidades de concilia
ção podem até diminuir em razão da dificuldade em se estabelecer um
meio-termo entre as expectativas de empregados e a disposição de em
pregadores para transacionar.
Em nosso entendimento, tal tratamento diferenciado está funda
mentado em uma visão errônea da realidade. Hoje com a atuação dos
sindicatos, com o acesso aos meios de comunicação e com a obrigato
riedadede freqüência aos bancos escolares,não sejustificaa inexistência
de um prazo prescricionalefetivono que se refere ao exercíciodas ações
trabalhistas.A prescriçãoé,esclareça-se,um mecanismo necessáriopara
a pacificaçãodas relações sociais e para o bom funcionamento do Judi
ciário.
Em consequência dos argumentos e fatos apontados estamos pro
pondo um tratamento igualpara trabalhadores urbanos e ruraisno que diz
respeitoà prescrição.Guardando diretarelaçãocom a mudança proposta,
o art.233 perde sentido na medida em que o prazo prescricional passe a
ser quinquenal. Istoocorre porque a disposição contida nesse artigo pre
tende compensaros empregadores ruraispelotratamentodiferenciadodis
pensado aos seus empregados, dando-lhes a possibilidade de comprova
ção periódicado cumprimento das obrigações trabalhistas.
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Com a revogação do art.233, poroutro lado,são simplificadosos pro
cedimentoscontábeisdos empreendimentos rurais.Destaforma,quiçá,haja
atéalgum aumento de emprego em função da redução de encargos.
Por todo o exposto, estamos submetendo a presente proposta de
emenda à Constituição à apreciação dos nobres colegas, esperando con
tarcom o seu apoio para o aperfeiçoamento e aprovação dela.
Sala das sessões, em
Senador Osmar Dias
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S E Ç A O ESPECIAL

A CRISE D A JUSTIÇA«*»

ORLANDO G O M E S D

1.
A crise do Direitoé apregoada pelas mais proeminentes vozes do
pensamento jurídicocontemporâneo. Mas, sendo surpreendente pelacom
plexidade de seus sintomas, dissimula as causas verdadeiras, tornando
difícilo prognóstico.
O conceito mesmo de crise é sujeitoa vacilações. Para alguns, tem
valorpuramente emocional.Seriauma situaçãoque não desejamos. Sob a
influência desse estado de espírito,o direitoestariaem criseou porque se
afastavertiginosamenle dos padrões clássicos, ou porque não atingiume
tas ambicionadas. Conservadores e reformistas, confirmando o paradoxo
de que os extremos se tocam, põem-se de acordo quanto à doença do
Direito,embora divirjam no diagnóstico.
Outros, porém, conceituam a crise com valores lógicos, isto é, com
senso de objetividade.Paraestes,o abaloque sofrem as instituiçõesjurídi
cas refleteo processo de decomposição ou desintegração de sua própria
estrutura.
A maioria Inclina-se para a consideração de que se verificaapenas
um desajustamento. A crise do direito mais não será do que um aspecto
parcialda crise que atinge a todos os setores da vida social,
Os prognósticosvariam.Otimistase pessimistas.Paraalguns,a crise
seria passageira, longe de apresentar um quadro de perspectivas sombri
as, revelariaapenas um distúrbiodo crescimento.A desordem reinantenão
afetariaa finalidade suprema do Direito.Ao contrárioestaria desbravando
novos caminhos para que possa alcançá-la, em melhores condições. Na
crise que o Direitoatravessa não haveria motivo para desalento.
Outros não se deixam envolvernessaatmosfera de otimismo.Emocio
nalmente desencantados, afirmam, em tom plangente, o declínio do Direi
to.Chegados ao fimda carreira,comparam o direitoatualcom o que apren
deram ou ensinaram na mocidade, e deduzem melancolicamente a sua
{*)Excerto da obra "Direito Privado" (novos aspectos) São Paulo — Freitas Bastos S/A. — 1961.
(*")Foi Catedrático de Direito Civilda Faculdade de Direito da Universidade da Bahia, Catedrático
de Instituiçõesde Direito Socialda Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade da Bahia.
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decadência. Pouco faz que Ripert, ratificandoas tesespessimistas do seu
livrosobre o ocaso do Direito,se insurgiacontra a idéia do progressojurí
dico, considerando-o pura ilusão.
Outros avançam ainda mais e anunciam a morte do Direito, procla
mando a sua impotência para resolvero conflitoentreos pobrese os ricos.
A solução, que para eles seria,afinal,a caridade, — se encontraria, pois,
na Moral. Foi essa convicção, inspirada nos Evangelhos, que permitiu a
Carneluttiaafirmaçãoparadoxalde que "parasersuficiente,o direito,posi
tivoou natural,deverá não sermais direito".
Porfim,há os que acreditamque a criseprenunciaa morte do direito,
porque o consideram uma ideologia supérflua na sociedade do futuro, tal
como a imaginam.
2. Se as suas causas são difíceisde precisar, ainda mais difícil é a
determinação dos seus efeitos.Os fatoresque intluemna formação e evo
lução do Direito, cada vez mais complexos, estão sofrendo contínuas e
bruscas transformações, por forma tal,que qualquer prognóstico seria te
merário.
A tarefa do juristahá de serinelutavelmente mais modesta. No qua
dro restritoem que se move, inestimável será o seu esforço se conseguir
apreender os sintomas decisivos dessa crise.
Esses sintomas manifestam-se em todos os tecidosda estruturajurí
dica.Mostram-se na heurística do Direito,na sua morfologia, e na sua téc
nica. Deste modo, a crise pode ser caracterizada através da fixação de
alguns sinais evidenciadores, que refletem a crise geral como certos ges
tos revelam a personalidade.
3.Um dos prismas dos quaisé mais interessanteobservá-laé aquele
que descortina a crise da Justiça.
A tranquilidade dos dias que precederam à inquietação atual criou
uma figura ilusória, respeitável na sua concepção, mas, artificial no seu
contexto.
Essa imagem foiidealizadapor uma sociedade que se julgava a ex
pressão derradeira e definitivada evolução culturalda humanidade. Era a
imagem do juristapuro.
O jurista puro era um ser eminentemente lógico, que "repousava à
sombra das suas construçõesconceituais,feitasde regrasgeraise abstra
tas,que, conforme se imaginava,continham em si,virtualmente,a solução
detodososcasosque poderiamapresentar-sena vidasocial".Pairavaacima
da própria vida, orgulhosamente indiferente a razões metajurídicas. Sua
função era deduzir dessas regras gerais e abstratas a solução dos casos
particulares e concretos.Como escritor,deveriacaptara vontade do legis
lador para extrairmetodicamente da fórmula em que estivesse contida to
das as consequências lógicas que poderiam decorrer da premissa assim
estabelecida. Como juiz, as suas sentenças haveriam de ser silogismos
perfeitos,depuradosde qualquer motivação alheiaao arcabouço lógicodo
raciocínio.
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Sobretudo o magistrado deveria personilicaro juristapuro. A socie
dade o encarcerava numa torrede marfim, para que, do altode sua insen
sibilidade, distribuísseJustiça, armando friosparalogismos.Acreditava-se
que era a própria imagem da imparcialidade, severamente reclinadasobre
os processos em busca de uma dedução que correspondesse ao textogla
cialda premissa maior embutida nos Códigos inalteráveise inflexíveis.
A euforia que dominava a vida social desses tempos, e anulava o
próprio poder de observação, não deixava perceber que essa imagem era
falsano seu artificialismoexagerado. O juristapuroera uma abstração.E o
Juiz,que se imaginava um lógicofrio,não passava de um homem como os
outros, mas, um torturadoque procurava forçara natureza.
4.A criseda legalidadeveiodesmascarar esse falsoídolo.A auréola
de imparcialidade que circundava a fronte do magistrado dissipou-se ao
embate dos ventos que sopram da nova mentalidade social.O lógicopuro
cedeu lugar ao humano. O imparcial ao parcial.
A qualificaçãonada tem de ofensiva. Porque não se tratada parciali
dade que se inspira na simpatiaou na aversão à parte, na submissão aos
poderosos, na fraqueza do caráter, na tentação da riqueza, ou em razões
desse teor.Mas, da parcialidade que, por uma contingência humana, todo
julgamento encerra, da parcialidadecom que todos nós julgamos as atitu
des de nossos semelhantes e as situaçõesem que se encontram, da par
cialidade que se contém nos próprios princípios que se aplicam rotineira
mente, sem reexame, e são tidos como verdades intocáveis.
É que a vidanão cabe em silogismos.Como todo serhumano, o Juiz
é influenciadonas suas decisões porfatoresde ordem pessoale social.Os
primeiros,dentreosquaissobrelevamossentimentais,exercem incoercível
influência. Ninguém desconhece que, na formação do silogismo judicial a
que se reduz todasentença, entram insensivelmente“elementos imponde
ráveis de cunho individual" que, não raro. o distorcem. Preconceitos,
recalques, reminiscências dolorosas, experiências personalíssimas imis
cuem-se no pensamento do julgadore,não raro,o desviam no ato mesmo
em que está formando o seu ente de razão. Não interferem abertamente.
Agem com sutileza,sem deixar rastros,com disfarcetãoperfeito,que per
manece a convicção de que o julgamento foiditado pela razão, quando foi
o sentimentoque o ditou.
Mas esses fatoresde ordem individual,pormais decisivosque sejam
para a solução das demandas judiciais,não revelam a criseda justiça,que
é uma crise reflexa.O atode julgarsempre foiassim e sempre assim será,
pormais objetivoe imparcialque se julgueo Juiz.
5. A Justiça atualmente está em crise porque os fatores de ordem
social,que interferemna sua administração,apresentam-se sob forma que
afetasensivelmente a missão dos Juízes.
Como atiladamente observa Calamandrei, em conferência pronun
ciada na Universidade de Pádua, a essa inevitávelintromissão de incons
cientes elementos sentimentais de ordem Individual, ajuntam-se “fatores
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sentimentais de inspiraçãocoletivae social”.O Juiz, como homem que é,
“está forçosamente envolvido em certos movimentos de caráter moral ou
religiosoe certas aspirações coletivas para reformas políticase sociais".
Ora, nas épocas de efervescênciapolítica,como a que estamos atra
vessando, a influênciadessas aspiraçõesreformistasse fazsentirde modo
avassalador por força de sua repercussão sobre o direitoconstituído.Nes
ses períodos, o divórcio entre os fatos e a lei se acentua. Uma onda de
descrençase empina desde o altomar,carregando na sua cristaarrogante
indecisos anseios de Justiça.
Obrigado a aplicarum direitoencanecido e trôpego,o Juiz defrontase com situações nas quais o julgamento é inevitavelmente influenciado
pelos fatores sentimentais de inspiração coletiva, arriscando-se a passar
por Juiz faccioso, ou a ser autorde “sentenças suicidas".
Mas, ainda aí, esses fatores conservam muito de pessoalidade e a
criseda Justiça não atingea seu clímax.
6.
Manifesta-seporforma irresistívele,ao mesmo tempo, aguda, por
que a estrutura jurídica padece de um mal estranho diagnosticado pelo
mesmo Calamandrei. Essa enfermidade provém da heterogeneidade política
da atual organização jurídica.Deixou de serum todo homogêneo, para se
tornarfragmentária e dispersiva.Caracteriza-se em suma, por conter nor
mas que constituem a condenação explícitada estruturaque procura siste
matizar.De modo que é a próprialeique desacredita a ordem jurídica.Em
consequência, o Juiz se vê obrigado a aplicar um direito reprovado por
outros setores do ordenamento jurídico.
Para verificara existência desse mal, basta abrir uma Constituição
moderna. No seu corpo,encontram-se discriminadostodos os direitosque
são característicosda ordem socialque politicamente se traduz porlibera
lismo, juridicamente, por individualismoe, economicamente, por capitalis
mo. Mas, logo em seguida,alinham-se os direitossociaise as diretrizesdo
crescente intervencionismo do Estado, que contrariam fundamentalmente
aestruturaideadaatravésda discriminaçãodosdireitosindividuais.A constitucionalização das novas medidas, antiliberais, antiindividualistas e
anticapitalistas,que traduzem aspiraçõescoletivas, representa a condena
ção ao sistema instituído. Uma Constituição é, hoje, portanto, um docu
mento dialético,a que faltao terceirotermo.Nele só se encontram a tesee
a antítese. Assim, as Constituições que eram, nas expressões de Cala
mandrei, uma polêmica legislativacontra o passado, passaram a ser uma
polêmica legislativacontra o presente.
Ocorre o mesmo paradoxo na esfera do direito privado. Rígidos na
sua postura histórica, os Códigos enfrentam as injúriasdo tempo, alguns
despedaçados, outros mutilados, nenhum deles íntegro, mas ainda belos
na harmonia de suas linhasestruturais.Envolvendo-os, porém, num círculo
que os estreita cada vez mais, uma legislação esparsa, estouvada e exu
berante, e inspiradaem outras matrizesfilosóficasofereceo espetáculo de
um contraste por vezes violento,porvezes imperceptível.Critériosantagô
nicosentrechocam-se, conservandoos Códigos diretivasque as leisextra
vagantes, contrariam e desbaratam. Uns e outros compõem, todavia o di268

reito positivo do setorprivado.Vistos em conjunto, revelam o mesmo teor
polêmico que os documentos legislativosdo direitopúblico.É, portanto, a
leique aqui afirma,para alinegar, estabelecendo a confusão, que repercu
te inevitavelmente no espíritodo seu intérpretee aplicador.
Se o confronto se fizerentre o direito privado e o direitopúblico ou
entre qualquer deles e o chamado direitosocial, a disparidade mostra-se
mais viva, ainda, na técnica e na inspiração.
Enfim, a heterogeneidade é o signo sob o qual se desenvolve tumultuariamente a ordem jurídicados nossos dias.
7 — Os efeitos dessa desordem, que traduz a quebra da unidade
filosóficado Direito,se fazem sentirsob a forma de uma gravecrise:a crise
da Justiça.As antinomias da estruturajurídicageram, no espíritodos Jui
zes, sentimentos e concepções que influem na administração da Justiça.
Ora prepondera o sentimento conservador. A própria lei paradoxal
mente o estimula, sevando os resíduos puristas da magistratura. É o que,
entre nós, ocorre no campo do Direito Constitucional. Oito anos faz que
uma nova Constituiçãofoipromulgada para re-democratizaro País. No seu
texto, consagram-se princípios que externam a preocupação de dar uma
orientação política condenatória do regime do Estado Novo. No entanto,
permanecem em vigor quase todas as leisque foram elaboradas naquele
período em que o pensamento dominante era antidemocrático, inclusive o
Código Penal, o Código do Processo e a Consolidação das Leisdo Traba
lho.Não foipromulgado leialguma das que são indispensáveis para com
pletara restauraçãodemocrática.O resultado é o monstrengo que aíestá,
nas leise nos espíritos.
O quadro, que se desdobra diante dos olhos inquietosdos magistra
dos brasileiros, é verdadeiramente desconcertante. O espíritodo autorita
rismo bóia sobre a legislação.E nos resíduos do regime de força, que foi
substituído,apenas teoricamente.Juizes,que formaram a sua mentalidade
sob a égide daquele estalismo sofisticado, encontram a inspiração para
daràs leisaquelesentidoe alcanceque quadravam à orientaçãoHberticida.
Por outrolado,os impulsos de novas aspirações coletivas,que tomam cor
po e forma pelos mais diversos e imaturos processos, repercutem no espi
rito dos magistrados e se acumulam imperceptivelmente para extravasar
em julgamentos que não refletempropriamente a expressãovivada conde
nação que a Constituição faz a siprópria, mas se limitama traduzirsenti
mentos humanizantes, desprovidos de sentido construtivoe progressista.
A criseda Justiça não é de modo algum a criseda magistratura.Aqui,
como em toda parte, não são os Juízes que falham à sua missão porque,
em bloco, sejam incompetentes ou desonestos. É a magistratura que sofre
reflexamente a crise da legalidade.
É preciso, portanto,que tome consciência das causas determinantes
da crise, para que reconheça, nestes tempos de vacilação ideológica, lhe
estar reservada alta missão política.
A crise da Justiçaproporciona aos Juízes armas de que deve servirse o progresso social.
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8. Os juristasconservadores irritam-secom a profusão de leis que
estão quebrando a sistemática do Direito,construída em puro estiloindivi
dualista.Recentemente, o Prof. Vassalli, da Universidade de Roma, acen
tuava, no RelatórioGeralde um Congresso Internacionalde DireitoPrivado,
que a leimarcha por um caminho que não é necessariamente o do Direito.
No seu modo de ver, as leismodernas são, as mais das vezes, os instru
mentos de uma intrusãoou de uma invasão violentasnum domínioaté en
tão regulado pela vontade dos interessados; não trazem o sinal indelével
da universalidade e da perpetuidade, mas, ao revés disso, se revestem de
um carátercontingente, utilitárioe transitório.
Essa ojeriza dos velhos juristas ao direito novo traduz profunda
incompreensão da crise da legalidade.Os que têm o dever profissionalde
aplicá-lonão podem teressa atitudemental.Se, do ponto de vistatécnico,
as leispolêmicasnão se recomendam, nem pelaqualidade,nem pelaquan
tidade,contudo seu significado filosóficoé da maior relevância e deve ser
apreendidopelosJuízes. Na sua floraçãodesordenada, contém os elemen
tosconcretossobre os quaisse erigeo novo método do pensamento jurídi
co.Os critériosque sugerem, contrariandoa orientaçãodos preceitosclás
sicos, estão imantados por uma forçade atraçãode talmodo vigorosaque
se torna irreprimível a sua tendência para a generalização. Concretizam,
numa palavra, a revoltado sentimento natural de equidade contra os mol
des tradicionaise rígidos do passado, a que se refere Sohm.
São essas leisde carátercontingente,utilitárioe transitório,que mar
cham pela picada que um dia será a estrada real do Direito, quando as
outras, conquistadas pelo espíritoque anima as novas, alijemdo seu texto
o sentidooriginalque a Históriatornou iníquo.
Aos Juízes cabe concorrerpara debelar a criseda Justiça pela com
preensão de que os processos de realizaçãodo Direitodevem conduzir a
finsque transmitam à evoluçãojurídicao ritmocom que possa acompanhar
a “aceleração da História”a que se refereDanielHalevy,como sinalcarac
terísticodos tempos presentes.
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D E C L A R A Ç Ã O SÓCIO-LABORAL
DO MERCOSUL

Desde a assinaturado Tratadode Assunção constituindo um merca*
do comum entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tendente ao
desenvolvimento progressivoda integraçãoda América Latina e implicando
na coordenação de políticasmacroeconômicas envolvendo o comércio e a
indústria,os Estados-Partes se comprometeram a harmonizar suas legis
lações nas áreas pertinentes(artigo 19).
Sem dúvida, talescopo incluias relaçõescapital-trabalho, tantoque
no anexo V do tratado em questão, foiformado o Subgrupo 11 (posterior
mente SGT10) para tratarde Relações de Trabalho, Emprego e Previdên
cia Social.
Os debates nesse âmbito tiveram a participação decisiva da OIT e
das Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS) culminando na Declaração
Sociolaboral do Mercosul firmada pelos Presidentes das quatro Repúbli
cas envolvidas.
Seu conteúdo tratada edição de princípios geraissobre DireitoIndi
viduale Coletivocom mecanismos para aplicaçãoe acompanhamento dos
seus preceitos.
Embora a declaração encerre um compromisso de caráter progra
mático,járepresentaavançoou fundamentoparadesenvolvimentode ações
integradas visando a adoção concreta desses princípios enunciados, no
âmbito internodos países integrantes do Mercosul.
Ainda no artigo 20 do texto declarativo, se criou uma Comissão So
ciolaboral,órgão tripartite,auxiliardo Grupo Mercado Comum (GMC), com
atribuições e responsabilidades específicas, a qual foi instituída em 9 de
março de 1999.
Diante da importância do evento, a Revista do TRT da 15* Região
publica a Declaração Sociolaboral do Mercosul com os documentos que
influenciaram sua elaboração, bem como os de apoio após sua edição.
FlavioAllegrettide Campos Cooper
Presidente da Subcomissão de Doutrina Internacional
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DECLARACIÓN SOCIO-LABORAL
DEL M E R C O S U R

EL CAMINO RECORRIDO Y LA PARTICIPACIÓN SINDICAL
OIT

CCSCS

• Introducción
— Organización Internacional deiTrabajo (OIT)
— Coordinadora de Centrales Sindicales dei Cono Sur (CCSCS)
•Propuesta sindical de Protocolo Socio-Laboral
• Texto definitivo aprobado de la Declaración Socio-Laboral dei
Mercosur
•Declaración pública de laCCSCS
• Resolución dei Grupo Mercado Común
• Resolución dei Consejo Mercado Común
•Creación de laComislón Socio-Laboral dei Mercosur
•Anexos
— Cartade losDerechos Fundamentales delMercosur.Propuestade
losTrabajadores
— Recomendación de la Comisión Parlamentaria Conjunta sobre la
Declaración Socio-Laboral dei Mercosur
— Declaración de los Ministros de Trabajo dei Mercosur
— Consulta realizadaporelGrupo Mercado Común alForo Consulti
vo EconómicoSocialen relacióna laDeclaraciónSocio-LaboraldeiMercosur
— Respuesta a la Consulta dei Grupo Mercado Común sobre Ia
Dimensión Socio-Laboral dei Mercosur.
INTRODUCCIÓN
La integración, entendida como conjunción de esfuerzos económicos,
comerciales, culturales y sociales entre países ya sea a nivel bilateral, subregional o regional, ha sido una aspiración de los trabajadores de América
desde hace muchos anos.
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El cuestionamiento que se ha hecho a partirde las primeras expe
riences impulsadas en Centro América {Mercado Común de CentroAméri
ca, MCCA) y en laárea andina con elPacto Andino, han sido en tornoa la
ausência de los aspectos sociales, laborales y a laconducción limitada o
excluyente de laparticipación de lostrabajadores.
En lo que concierne al MERCOSUR, el desarrollo dei proceso, de
igualforma, ha manifestado lamisma carênciadado que lainiciativainicial
no contemplaba niguardaba relacióncon ladimension socio-laboral.Preci
samente lostrabajadores, mediante laCoordinadora de Centrales Síndicales del Cono Sur (CCSCS), han sido los encargados de forcejear por la
complementación de estosdos elementosque, a todas luces, no pueden ni
deben separarse.Las organizacionessindicalesde lospaíses involucrados,
representados en esta instancia,han abiertoespacios y su contribución al
proceso es inobjetable como uno de los actores sociales más influyentes,
La instalacióndei Sub-grupo de Trabajo sobre relaciones laborales,empleo
y seguridadsocial (SGT11)y posteriormente,elSub-grupo deTrabajorefe
ridoa losasuntos laborales,empleo y seguridadsocial(SGT10), lacreación
dei Foro Consultivo Económico y Social (FCES), como laparticipación en
lasdistintascomisiones técnicas, son claras demostraciones de los resultâdos y dei valiosopapel que han tenido lostrabajadores en elavance dei
proyecto. La CCSCS se ha convertidoen elente dinamizador del proceso
en tantoque ha idoporsu empeno, ampliando su radiode accióny además,
se han incorporado temas claves tales como: observatorio dei empleo,
seguridad social, formación profesional y otros; sin embargo, lo más
destacable, en los últimos tiempos, es la aprobación dei documento
"Declaración Socio-Laboral'' (Rio de Janeiro, Die. 10, 1998) que por su
contenido puede ser catalogado como el reconocimiento conjunto — en
carácter de declarativo — del mínimo de derechos que asisten a los
trabajadores en las nuevas realidades configuradas por el proceso de
integracióny por lamundializaciónde laeconomia.
Se tratade un instrumentodeprincípios,cuyaaprobaciónesun avance
importante y muy especialmente por lacreaciónde laComisión Socio-Laboral(artículo20) instanciatripartitaque operará como órgano auxiliardei
Grupo Mercado Común (GMC).
Estacomisiónsub-regionaltendrácarácterpromocionalycontarácon
instancias correspondientes por país, siendo su objetivo principalfomen
tar, dialogar y educar para que se apliquen los preceptos aceptados. Se
abre así,una nueva etapa para laCoordinadora donde esta publicacióny
la difusión de otros materiales resulta una tarea prioritária para la
consecución de una mayor incorporación y participación de las bases
sindicalesy de lasociedad en general.
A nadie escapa que los câmbios ocurridos en la economia y en el
mundo deitrabajohan creado problemasy desafiosde distintacomplejidad
para las organizaciones sindicales. La Coordinadora es produeto, es
demostración y respuesta supranacional, de una acción conjunta y de un
equipo de dirigentes que se han tenido que especializar en la materia y
que han optado porelcamino deiestúdio, lapropuesta y lanegociación.
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La Declaración Socio-Laboral es el resultado más significativo y
elocuente, de laCoordinadora en su estratégia de "participación conjunta,
propuesta y negociación" donde eldiálogo con otros actores se convierte
en lafórmula indispensablepara elentendimiento y avance en esa delica
da tarea por incorporar losocialy rescataralhombre como sujeto— y no
objeto— dei desarrollo.
Gerardo Castillo
DirectorActividades con losTrabajadores OIT
INTRODUCC1ÓN
CCSCS
La presentepublicaciónes frutode una relacióncon largahistoria.La
Organización Internacional dei Trabajo, y en particular sus oficinas en la
regiony lasorganizacionessindicalesagrupadasen laCCSCS, han sumado
esfuerzos en ladirecciónde colocaren laagenda del Mercosur, latemática
social y laborai desde lapropia firma deiTratadode Asuncion.
Sin duda no es extraria esta coincidência de interés y objetivos. La
naturaleza de ambas organizaciones permite un amplio marco de
cooperación y en particular, lanueva dimensión que aporta laintegración
regional, hace más idónea a organizaciones supranacionales para actuar
sobre larealidad.
Los textosque aqui se publican, permitirán allectorconocer, e inclu
so interpretarel proceso que ha hecho viable llegara este producto final
que es laDeclaraciónSocio-LaboraldelMercosur,yqueconstituyeelinterés
principal de esta publicación.
A cuenta de laprofundidad que aportasu lectura,podemos decirque
para elmovimiento sindicalde laregion, lareferidadeclaraciónconstituye
un avance.
Es sin embargo, un avance insuficiente en relación a las expectati
vas,no sólosindicales,sinode todosaquellosque entiendenimprescindible
acompanar los aspectos económicos y comerciales con una dimensión
socio-laboral en elproceso de integración.
Es también insuficiente por su debiiidad institucional, la falta de
jerarquiajurídica,aun reconociendoelpeso políticoque implicahabersido
aprobada por loscuatro Presidentesde lospafses miembros. Pero es especlalmente insuficienteanalizando el esfuerzo desplegado por organiza
ciones y personasdurantetodo esteperíodo, asícomo elnivel,laprofundi
dad y amplitudde losdocumentos y lasideasque fueronpartede losdeba
tes en elseno del SGT 11 y SGT 10 en losúltimos seis anos.
Aun así,lavaloración positiva, radicaen elhecho de consideraresta
declaración no como elfinalde un camino, sinoelcomienzo de una nueva
etapa que debe ser— y sinduda será— profundizada en elfuturo.
Los que vivimos son tiempos difíciles para alcanzar conquistas en
áreas como laque nos ocupa.
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No podemos por ello,subestimar resultados que sin duda pudieron
ser posibles fundamentalmente por la iniciativa y la participación de las
organizaciones sindicales.
El valor estratégico que tiene el hecho de conseguir avances
rompiendo una dura barrera que plantea que nada de esto es necesario,
significaun estímuloparacontinuarcon más fuerzaque nunca en lamisma
dirección.
No existe integración real,sino se pone elacento en laspersonas.
Y siestono ocurre,lapropialegitimidaddelProcesoestaráen cuestión.
El Mercosur sóloseráviablesise profundiza,y en lamultiplicidadde
áreasque implicaesa profundización,es sustantivoyprioritárioeldesarrollo
de la dimensiôn socio-laboral.
En pos de ese objetivo estaremos lostrabajadores seguros, que en
ese mismo camino seguiremos coincidiendocon laOIT como organización
y en particularlosque en eilatrabajan, sinloscuales esta realidad de hoy
hubiera sido imposible,
Alvaro Padrôn
Coordinadorde laSecretaria Técnica de la CCSCS
PROPUESTA SINDICAL DE PROTOCOLO
SOCIO-LABOR AL DEL MERCOSUR
LA DIMENSIÔN SOCIAL DEL MERCOSUR
DERECMOS INDIVIDUALES
1. NO DISCRIMINACIÓN
Librecirculación
Todos lostrabajadoresde losEstadosParlestienenderechoa lalibre
circulación en todo elterritóriocomprendido en elâmbito deiTratado.
La librecirculaciónimplicaquea todoslostrabajadoresque provengan
de lospaíses de laregión,se lesgarantizalaigualdadde tratoy oportuni
dades, cualquierasea su forma de contratación.
Igualdad de trato
Los Estados Partesgarantizaránlaigualdadde tratoy oportunidades
en el Empleo y ocupación, eliminándose toda discriminación por razones
de raza,color,sexo u orientación sexual, idioma, religión,posición ideoló
gica,opiniónpolíticao de cualquieríndole,origennacionalo social,posición
económica o cualquierotracondición social.
Aseguran en particulara travésde lanormativalegaly delasprácticas
laborales, lavigênciay puestaen prácticadeiprincipiode igualdadrespecto
a! acceso a) empleo, remuneración, condiciones de trabajo, protección
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social, educación y entrenamiento profesional, así como el desarrollo de
medidas apropiadas que permitan a hombres y mujeres conciliarsus obligaciones de trabajoy familia.
Iguaidad de hombres y mujeres
Los Estados Partes garantizan a través de la normativa y prácticas
laborales,lavigênciaypuesta en prácticade laiguaidadde tratoy de opor
tunidades entrehombres y mujeres,en particularen loreferentealacceso
alempleo, remuneración, condiciones de trabajo,protección social,educa
ción, formación profesional y promoción de lacarrera profesional.
Discapacidad
Las personas con discapacidades físicas o mentales serán tratadas
en forma digna y no discriminatória, favoreciendo su inserción social y
laborai.

2. TRABAJO FORZOSO
Toda personatienederechoa escogeryaceptarlibrementeunempleo.
Queda prohibidoy abolidotodaformade trabajoforzosoy obligatorio
encualquierade susexpresiones,entendiendoportaltodotrabajoo servicio
exigido a una persona bajo laamenaza de una pena cualquiera y para el
cual lapersona no se ofrecevoluntariamente.
Especialmente suprimese toda forma de trabajoforzosou obligatorio
dei que pueda hacerse uso:
a) Como medio de coerción o educación política o como castigo por
no tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar
oposición ideológica al orden político, socialo económico establecido.
b)Como método de movilizacióny utilizaciónde lamano de obra con
fines de fomento económico.
c) Como medida de disciplinade trabajo.
d)Como castigopor haberparticipadoen huelgas u otrasmedidas de
fuerza.
e)Como medida de dlscriminación racial,social,nacionalo religiosa.
Los Estados Partes se comprometen a tomar ias medidas eficaces
para la abolición inmediata y completa dei trabajo forzoso u obligatorio,
comprometiéndose a adoptarleyesque penaliceneluso directoo indirecto
a travésde lacadena productivadei mismo.
3. TRABAJO INFANTIL
A — El trabajo de menores y jóvenes están especialmente protegi
dos. Se prohibe eitrabajo infantil.La edad mínima de admlsión al trabajo
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será aquella establecida conforme a las legislaciones nacionales de los
Estadospartes,no pudiendoserinferiora aquellaen que cesa laobligación
escolar.
B — La edad mínima de admisión a todotipode empleo o trabajoque
por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar
peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de las menores no
podrá ser inferiora los 18 anos.
C — La jornada de trabajo para las menores de 15 a 18 anos será
limitada,quedando prohibido:
•laextensión de lamisma mediante larealizaciónde horas extras,
• eltrabajoen horário nocturno,
•la realización de tareasen ambientes insalubres, con peligrosidad,
o queafecteelplenodesarrollode lasfacultadesfísicas,mentalesy morales
de lasjóvenes,
•larealización de tareasque puedan afectarlaasistencia escolar.
D — Las leyeslaboralesaplicablesa lasjóvenestrabajadorasdeberán
contemplarexpresamente sus necesidadesde desarrollo,entrenamiento y
capacitaciónprofesional,debiéndoserealizardurantelajornadade trabajo.
De igualforma deberán facilitarelacceso alempleo.
En ningúncaso eltrabajode menoresyjóvenesafectarálaasistencia
escolaro ser una limitaciónpara beneficiarse de lainstrucción recibida.
4. FACULTA D DE LOS EMPLEADORES
Los empleadores tienen la facultadde dirigiry organizareconómica y
técnicamente la empresa, atendiendo a losfinesde laproducción y albien
común, dentro de ios limites establecidos por lasnormas y prácticasnacio
nales y sin perjuicio de los derechos dei trabajador a lamejoradesu situación
personal y patrimonial.
DERECHOS COLECTIVOS
1. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN DETRABAJADORES
Y EMPLEADORES 1
1.
Los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituirlas organizaciones que estimen
convenientes así como el de afiliarse a esas organizaciones con la sola
condición de observar las estatutos de las mismas.
Los sindicatos y demás organizaciones sindicales pueden ser nacio
nales o internacionales.
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La libertadde afiliaciónde los trabajadores de cualquiera de lospaí
ses del Mercosur comprends el derecho de afiliarsea organizaciones sindicales constituídas en cualquiera de los Estados Partes.
2.
Los Estados Partes reconocen en sus territorios la legitimidad de
toda organización reconocida en uno de ellos.
2. N O 1NJERENCIA

1. Las organizaciones de trabajadores y empleadores nacionales o
internacionales, tienenelderecho de redactarsus estatutosy reglamentos
administrativos, elegir übremente a sus representantes, organizar su
administración y sus actividadesy formularsu programa de acción.
Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención
que tienda a limitareste derecho o a entorpecer su ejercicio.
2. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no estarán
sujetas a disolución o suspensión por vfa administrativa.
3.Las organizaciones de trabajadoresy empleadores deberán gozar
de adecuada proteccióncontratodo actode injerenciade unas respectode
iasotras,ya se realicedirectamenteo pormedio de susagenteso miembros,
en su constitución, funcionamiento o administración.
3. LIBERTAD SINDICAL
1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra
todo acto de discriminación tendiente a menoscabar lalibertadsindical.
Dicha protección deberá garantizar:
a — La libertad de afiliación,de no afiliacióny de desafiliación, sin
que ellocomprometa elingresoa un empleo o su continuidaden elmismo.
b — La protección frente aldespido o elperjuicioa un trabajador a
causade su afiliaciónsindicalo de suparticipaciónenactividadessindicaies.
2.La libertadsindicalimplicaelderechoa larepresentacióny acción
sindicaies en los lugaresde trabajo.
4. NEGOCIACIÓN COLECTIVA
1.Reconócese elderechoa lanegociacióncolectivaa todoslosnive
les,incluidoelinternacional.
El âmbitoterritorialdeiconvéniocolectivode trabajopodrásernacio
nal, regionalo internacional.
2.Este derecho rigetantoen elsectorprivadode economia como en
elsectorpúblico.
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3,
La oporlunidad,elâmbitode validez,lasmatériasobjetode lanegociación,los procedimientos para concertarconvênios colectivosde trabajo
y laforma de extinción de lasnormas creadas serán determinadas por las
partes negociadoras.
5. DERECHO DE HUELGA
Todos lostrabajadorestienen elderecho a lahuelga,
Los mecanismos de prevención y solución de confllctos, o las
regulaclones de este derecho no podrán impedir su ejerclclo o desvirtuar
su finalidad.
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS
PREVENTIVOS Y DE AUTOCOMPOSICIÓN DE CONFLICTOS
Los Estados Miembros se comprometen a propiciary desarrollarpro
cedimientos preventivos y alternativos de autocomposición, mediación
y conciliación, a efectos dei encausamiento de losconflictos.
FOMENTO DEL DIALOGO SOCIAL REGIONAL YTRIPARTITO
Los EstadosParlesse comprometen a fomentary promover en forma
efectiva y sistemática el diálogo social regional tripartito en los âmbitos
institucionales regionales o nacionales dei Mercosur.
DE LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO
Cada uno de los Estados Partes se obliga a adoptar todas lasmedi
das de carácter interno, asi como las que puedan originarse en la
cooperación internacional,pardarvigênciaefectivaa lasdisposicionesque
no tengan naturaleza autoejecutable.
DEL CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
A. Créase elConsejo de Relaciones Laborales dei Mercosur, alque
iecorresponderásupervisarlaaplicacióny seguimientodeiProtocoloSocioLaboral dei Mercosur.
B. Ei Consejo tendrá composición tripartita, estando integrada la
representaciónde cada uno de lospaíses,pordos representantesdeisector
gubernamental, dos de lasorganizaciones de empleadores e igualnúmero
de las organizaciones de trabajadores habilitados por la legislación y
prácticas nacionales de cada Estado Miembro.
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ElConsejo Mercado Común designará a losintegrantes de laComi*
sióna propuesta respectivamentede losgobiernosy de lasorganizaciones
profesionales nacionales.
La Comisión se renovará por cuartas partes cada tresanos.
ElConsejo de Relaciones Laborales será coordinado por los respec
tivos Ministérios de Trabajo.
C. ElConsejo tendrásecciones nacionalesen cada uno de los Esta
dos Partes, las que estarán compuestas y funcionarán de acuerdo al
reglamento que elConsejo elabore.
Las decisiones dei Consejo de Relaciones Laborales, tanto a nivel
nacional como regional se adoptarán por consenso y serán de carácter
públicas.
D. Las reuniones plenarias se realizarán por lo menos una vez por
cuatrimestrey en todas lasoportunidades que se considere conveniente o
lo requiera cualquier Estado Parte, de acuerdo a lo que disponga el
reglamento interno.
Los actoressociales podrán solicitarsu convocatoriaque deberá ser
remitidapor larespectiva sección nacionalen un plazo razonable.
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
A. Realizartodoslosactosnecesariospara ellogrodeiseguimiento y
cumplimiento dei Protocolo.
B. Recibir los informes anuales que se presenten por los Estados
Partes o por las organizaciones de empleadores y trabajadores.
C. Los Estados Partes presenlarán informesanuales respecto de las
medidas que hayan adoptado para asegurar la vigência y elcumplimiento
de los derechos establecldos en este Protocolo.
Las organizaciones de empleadoresy trabajadorespodrán presentar
informes anuales sobre lamarcha en elcumplimiento de loscompromisos
contraídos.
D. Los estados y lasorganizaciones de empleadores y trabajadores,
podrán realizarobservaciones respecto de laafectación en uno o más es
tados de los derechos laboralesy socialescontenidos en elProtocolo.
Las mismassepresentaránantelasrespectivasseccionesnacionales,
antes de serconsideradas por la Reunión Planaria.
E. Recibir las observaciones y elaborar las recomendaciones para
darefectividad alProtocolo y a losderechos en élreconocidos,adoptando
las medidas necesarias para que los Estados Partes cumplan las
resoluciones dei Consejo.
Las resoluciones dei Consejo podrán incluirplanes y programas de
acción tendientes a solucionar lascontrovérsiasque pudieran surgiren la
aplicación y cumplimiento dei Protocolo.
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F.Preparary aprobarsu propioEstaluloreglamentode funcionamiento.
G. El consejo de Relaciones Laborales del Mercosurcomenzará sus
aclividades dentro del término de 120 dias de entrado en vigência el pre
sente Protocolo.
Montevideo, Juliode 1998
Texto Definitivo De La DSL

DECLARACIÓN SOCIO-LABORAL DEL MERCOSUR
LOS JEFES DE ESTADO DE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCADO COMÚN DEL SUR
Considerando que losEstados Partedel MERCOSUR reconocen, en
los términos dei Tratado de Asunción (1991), que la ampliación de las
actualesdimensiones de susmercados nacionaies,mediantelaintegración,
constituyecondición fundamental para acelerarlosprocesos de desarrollo
económico con justicia social;
Considerando que losEstados Partes declaran, en elmismo Tratado,
ladisposiciónde promoverlamodernización de sus economias paraampliar
la oferta de bienes y servidos disponibles y, consecuentemente, mejorar
las condiciones de vidade sus habitantes;
Considerando que los Estados Partes, además de Miembros de la
Organización Internacional dei Trabajo (OIT), ratificaron los principales
convénios que garantizan los derechos esenciales de los trabajadores y
adoptanen granmedida lasrecomendacionesorientadaspara lapromoción
dei empleo de calidad, de lascondiciones saludablesde trabajo,dei diálo
go social y dei bienestarde lostrabajadores;
Considerando además que losEstados Partes apoyaron la“Declaración de la OIT relativa a los Princípios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo”,(1998),lacualreafirmaelcompromisode losMiembros de respetar,
promover y poner en práctica los derechos y obligaciones expresados en
los convénios reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la
Organización;
Considerando que los Estados Partes están comprometidos con las
declaraciones,pactos,protocolosy otrostratadosque integranelpatrimónio
jurídicode laHumanidad, entre elloslaDeclaración Universal de los Dere
chos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos (1966), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), la Declaración Americana de Derechos y
Obligaciones dei Hombre (1948), la Carta Interamericana de Garantias
Sociales(1948),laCarta de laOrganización de losEstadosAmericanos —
OEA (1948), laConvenciónAmericana de Derechos Humanos sobre Dere
chos Económicos, Socialesy Culturales (1988);
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Considerando que diferentes foros internacionales, entre ellos la
Cumbre de Copenhague (1995), han enfatizado la necesidad de instituir
mecanismos de seguimiento u evaiuación de loscomponentes sociales de
lamundialización de laeconomia, con ei finde asegurar laarmonía entre
progreso económico y bienestar social;
Considerandoque laadhesión de losEstados Partesa losprincipiosde
la democracia políticay dei Estado de Derecho y dei respeto irrestricto a
los derechos civiles y políticos de la persona humana constituye base
Irrenunciable de) proyecto de integración;
Considerandoque laintegracióninvolucróaspectosy efectossociales
cuyo reconocimiento implica ia necesidad de prever, anaiizary solucionar
los diferentes problemas generados, en este âmbito, por esa misma
integración;
Considerandoque losMinistrosdeTrabajodeiMERCOSUR han ma
nifestado, en sus reuniones, que la integración regional no puede
restringlrse a ia esfera comercial y económica, sino debe alcanzar la
temática social, tantoen loque se refierea laadecuación de los marcos
regulatorioslaboralesa lasnuevas realidadesconfiguradas poresa misma
integración y por e! proceso de globalización de la economia, como al
reconocimiento de un nivel mínimo de derechos de lostrabajadores en el
âmbito dei MERCOSUR, correspondiente a losconvénios fundamentales
de laOIT;
Considerando ladecisión de losEstados Partes de consolidaren un
instrumento común los progresos ya logrados en la dimensión social dei
proceso de integración y sostener los avances futuros y constantes en el
campo social, sobre todo mediante la ratificación y cumplimiento de los
principales convénios de laOIT;
ADOPTAN LOS SIGUIENTES PRINCÍPIOS Y DERECHOS EN LA
AREA DELTRABAJO, QUE PASAN A CONSTITUIR LA
DECLARACIÓN SOCIO-LABORAL DEL MERCOSUR SIN
PERJUICIO DE OTROS QUE LA PRACTICA NACIONAL O
INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS PARTES HAYA
INSTAURADO O VAYA A INSTAURAR:
DERECHOS INDIVIDUALES
No discriminación
Artículo 1°— Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva
de derechos, tratoy oportunidadesen elempleo y ocupación,sindistinción
o exclusion en razón de raza, origen nacional, color, sexo u orientación
sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideologia, posición
económica o cualquierotracondiciónsocialo familiar,en conformidadcon
las disposiciones legalesvigentes.
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Los Estados Partes se comprometen a garantizarlavigênciade este
principio de no discriminaclón. En particular se comprometen a realizar
acciones destinadas a eliminarladiscriminación respectode losgrupos en
situación de desventaja en eimercado de trabajo.
Promociôn de la igualdad
Articulo 2a— Las personas con discapacidades físicas o mentales
serán tratadas en forma digna y no discriminatória, favoreciéndose su
inserción social y laborai.
Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas electivas,
especialmente en loque se refierea laeducación,formación, readaptación
y orientación profesional,a laadecuación de losambientes de trabajo y ai
accesoa losbienesyservidoscolectivos,a finde asegurarque laspersonas
discapacitadas tengan la posibiiidad de desempenarse en una actividad
productlva.
Articulo 3a— Los Estados Partes se comprometen a garantizar, a
travésde lanormativay prácticaslaborales,laigualdadde tratoy oportuni
dades entre mujeres y hombres.
Trabajadoresmigrantesy fronterizos
Articulo 4a— Todo trabajador migrante, independientemente de su
nacionalidad, tlenederecho a ayuda, información,proteccióne igualdadde
derechos y condiciones de trabajo reconocidos a los nacionales dei país
en el que estuviera ejerciendo sus actividades, de conformidad con las
reglamentaciones profesionales de cada país.
Los Estados Partesse comprometen a adoptarmedidas tendientesa!
establecimiento de normas y procedimientos comunes relativosa lacircuiación de los trabajadores en las zonas de frontera y a Itevara cabo las
acciones necesarias a fin de mejorar las oportunidades de empleo y las
condiciones de trabajoy de vida de estos trabajadores.
BUminación deItrabajoforzoso
Articulo 5B— Toda persona tiene derecho al trabajo librey a ejercer
cualquieroficioo profesiónconformea lasdisposicionesnacionalesvigentes.
Los EstadosPartesse comprometen a eliminartoda formade trabajo
o servicioexigidoa un indivíduobajo laamenaza de una pena cualquieray
para elcual dicho indivíduono se ofrecevoluntariamente.
Además se comprometen a adoptar medidas para garantizar la
abolición de toda utilización de la mano de obra que propicie, autorice o
tolereeltrabajoforzoso u obligatorio.
Especialmente suprímesetoda forma de trabajoforzosou obligatorio
dei que pueda hacerse uso:
a)
como medio de coerción o de educación políticao como castigo
por no tener o expresar eltrabajador determinadas opiniones políticas
o pormanifestaroposición ideológicaalorden político,socialo económico
establecido;
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b)como método de movilizacióny utilizaciónde lamano de obra con
finesde fomento económico;
c) como medida de disciplinaen eltrabajo;
d) como castigopor haber participado en huelgas;
e) como medida de discriminación racial,social,nacionalo religiosa.
Trabajoinfantily de menores
Articulo 6a— La edad mínima de admisión al trabajo será aquella
establecidaconforme a laslegislacionesnacionalesde losEstados Parles,
no pudiendo ser inferiora aquella en que cesa laescolaridad obligatoria.
Los Estados Partes se comprometen a adoptar políticasy acciones
que conduzcan a laabolicióndeitrabajoinfantily a laelevaciónprogresiva
de laedad mínima para ingresaralmercado de trabajo.
El trabajo de losmenores será objetode protección especial por los
Estados Partes, especialmente en loque concierne a laedad mínima para
elingresoalmercado de trabajoy a otrasmedidas que posibilitensu pleno
desarrollo físico,intelectual, profesionaly moral.
La jornada de trabajo para esos menores, limitada conforme a las
legislaciones nacionales, no admitirásu extensión mediante la realización
de horas extras nien horários nocturnos.
El trabajode losmenores no deberá realizarseen un ambiente insa
lubre, peligroso o inmoral, que pueda afectar el pleno desarrollo de sus
facultades físicas, mentales y morales.
La edad de admisión a un trabajo con alguna de las características
antes senatadas no podrá serinferiora los 18 anos.
Derechos de los empleadores
Articulo 7°— El empleador tiene el derecho de organizar y dirigir
económica y tecnicamente la empresa, de conformidad con las legislaciones
y prácticas nacionales.
DERECHOS COLECTIVOS
Libertadde asociaciôn
Artículo8S— Todos los empleadores y trabajadores tienen el derecho
de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de
afiliarse a esas organizaciones, de conformidad con las legislaciones
nacionales vigentes.
Los Estados Partes se comprometen a asegurar, mediante dispositi
vos legales, el derecho a la libre asociaciôn, absteniéndose de cualquier
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injerenciaen lacreacióny geslión de lasorganizaciones constituídas,además de reconocer su legitlmidad en la representación y ladefensa de los
intereses de sus miembros.
Libertadsindical
Artículo9a— Lostrabajadoresdeberángozarde adecuada protección
contra todo acto de discriminación tendientea menoscabar lalibertadsin
dicalcon relación a su empleo.
Se deberá garantizar:
a) lalibertadde afiliación,de no afiliacióny de desafiliación,sin que
ellocomprometa elIngreso a un empleo o su continuldad en elmismo;
b) evitardespidos o perjuicios que tengan como causa su afiliación
sindicalo su participaclón en actividades sindicales;
c)elderecho a serrepresentados sindicalmente,conformea lalegislación,acuerdos y convenciones colectivos de trabajo vigentes en los Es
tados Parles.
Negociación colectiva
Articulo 10a— Los empleadores o sus organizaciones y las orga
nizaciones o representaciones de trabajadores tienen derecho a nego
ciary celebrarconvenciones y acuerdos colectivos para reglamentar las
condiciones de trabajo, de conformidad con laslegislacionesy prácticas
nacionales.
Huelga
Artículo 11a— Todos lostrabajadoresy lasorganizaciones sindicales
tienen garantizado el ejerciciodei derecho de huelga, conforme a las disposiciones nacionalesvigentes.Los mecanismos de prevención o solución
a de conflictoso laregulaciónde estederechono podrán impedirsu ejercicio
o desvirtuarsu finalidad.
Promoción y desarrollode procedimientospreventivos y de autocomposición de conflictos
Articulo 12°— Los Estados Partes se comprometen a propiciar y
desarrollar formas preventivas y alternativas de autocomposición de los
conflictos individualesy colectivos de trabajo,fomentando lautilizaciónde
procedimientos independientese imparcialesde soluciónde controvérsias.
Diálogo social
Artículo 13a— Los Estados Partes se comprometen a fomentar e!
diálogosocialen losâmbitos nacionaly regional,instituyendomecanismos
efectivos de consulta permanente entre representantes de los gobiernos,
de losempleadores y de lostrabajadores, a finde garantizar, mediante el
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consenso social,condicionesfavorablesalcrecimienloeconómicosostenible
y con jusliciasocialde larégiony iamejora de lascondiciones de vidade
sus pueblos.
OTROS DERECHOS

Fomento deiempleo
Artículo 14a— Los Estados Partes se comprometen a promover el
crecimienlo económico, laampliaciónde losmercados internoy regionaly
lapuesta en práctica de políticasactivas referentes alfomento y creación
dei empleo, a fin de elevar el nivel de vida y corregir los desequilíbrios
sociales y regionales.
Protección de losdesempleados
Artículo 15a — Los Estados Partes se comprometen a instituir,
mantener y mejorar mecanismos de protección contra el desempleo,
compatibles con laslegislaciones y lascondiciones internasde cada pais,
a fin de garanlizar la subsistência de los trabajadores afectados por la
desocupación involuntáriay almismo tiempo, facilitarelacceso a servicios
de reublcación y a programas de recalificaciónprofesionalque facilitensu
retorno a una actividad productiva.
Formación profesionaly desarrollo de recursos humanos
Artículo 16a— Todo trabajador tiene derecho a la orientación, a la
formación y a lacapacitación profesional.
Los Estados Partes se comprometen a instituir, con las entidades
involucradas que voluntariamenteasí lodeseen, serviciosy programas de
formación y orientación profesional continua y permanente, de manera
de permitir a los trabajadores obtener las calificaciones exigidas para el
desempeno de una actividadproductiva,perfeccionary reciclarlosconocimientos y habilidades,considerandofundamentalmentelasmodificaciones
resultantesdei progreso técnico.
Los Estados Partes se obligan además a adoptar medidas destina
das a promoverlaarticulaciónentrelosprogramasyserviciosde orientación
y formación profesional, por un lado, y los serviciospúblicos de empleo y
de protecciónde losdesempleados, porotro,con elobjetivode mejorarlas
condiciones de inserción laborai de lostrabajadores.
Los Estados Partesse comprometen a garantizarlaefectivainformaciónsobre losmercados laboralesy su difusióntantoa nivelnacionalcomo
regional.
Saludy seguridaden eltrabajo
Artículo 17a — Todo trabajador tiene el derecho a ejercer sus
actividadesen un ambientedetrabajosanoyseguro,quepreservesusalud
físicay mental y estimulesu desarrolloy desempeno profesional.
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Los Estados Partes se comprometen a formular, aplicary actualizar,
en forma permanente y en cooperación con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, políticasy programas en matéria de salud
y seguridad de lostrabajadoresy deimedio ambiente deitrabajo,con elfin
de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales,
promoviendo condiciones ambientales propicias para el desarrollo de las
actividades de lostrabajadores.
Inspección dei trabajo
Articulo 18a— Todo trabajador tiene derecho a una protección
adecuada en loque se refierea lascondiciones y alambiente de trabajo.
Los Estados Partessecomprometen a instituiry a mantener servidos
de inspección deitrabajo,con elcometido de controlar en todo su território
el cumplimiento de las disposiciones normativas que se refieren a la
protecciónde lostrabajadoresy a lascondiciones de seguridad y saluden
eltrabajo.
Seguridadsocial
Articulo 19a— Los trabajadoresdei MERCOSUR tienenderecho a la
seguridad social,en los nivelesy condiciones previstos en lasrespectivas
legislaciones nacionales.
Los Estados Partes se comprometen a garantizaruna redmínima de
amparo socialque protejaa sus habitantesante lacontingênciade riesgos
sociales, enfermedades, vejez, invalidezy muerte, buscando coordinar las
políticasen laáreasocial,de formade suprimireventualesdiscriminaciones
derivadas dei origen nacionalde losbeneficiários.

APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO
Articulo 20a— Los Estados Partes se comprometen a respetar los
derechos fundamentales inscritos en esta Declaración y a promover su
aplicación de conformidad con la legislacióny las prácticas nacionales y
lasconvencionesy acuerdoscolectivos.Con talfinalidad,recomiendan ins
tituir,como parteintegrante de esta Declaración, una Comisión Socio-Laboral,órganotripartito,auxiliardeiGrupo Mercado Común, que tendrácarácter
promocional y no sancionatorio, dotado de instancias nacionales y regio
nal,con elobjetivode fomentary acompafiar laaplicación dei instrumento.
La Comisión Socio-Laboral Regional se manifestará por consenso de los
tres sectores, y tendrá las siguientes atribucionesy responsabilidades:
a) examinar, comentar y canalizar las memórias preparadas por los
Estados Partes, resultantesde loscompromisos de esta Declaración;
b)formularplanes,programasde acción y recomendaciones tendientes a fomentar la aplicación y cumplimiento de ias disposiciones contenidas en la Declaración;
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c) examinar observaciones y consultas sobre dificultades e
incorrecciones en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones
contenidas en laDeclaración;
d) examinar dudas sobre la aplicación de la Declaración y proponer
aclaraciones;
e) elaboraranálisise informes sobre laaplicación y elcumplimiento
de laDeclaración,examinary presentarlaspropuestas de modiíicacióndei
textode laDeclaración y darleselcurso pertinente.
Lasformasy mecanismos de canalizaciónde losasuntoscitadospre
cedentemente serán definidos por el reglamento interno de la Comisión
Sociolaboral Regional.
Articulo21e— La Comisión Socio-Laboral Regional deberá sesionar
por lomenos una vez a!afiopara analizar las memórias ofrecidas por los
Estados Partesy prepararinformea serelevadoalGrupo Mercado Común.
Articulo 22° — La Comisión Socio-Laboral Regional redactará, por
consenso y en elplazode seismeses, a contarde lafechade su institución,
su propio reglamento interno y el de lascomisiones nacionales, debiendo
someterlos alGrupo Mercado Común para su aprobación.
Articulo23a— Los Estados Partes deberán elaborar,por intermédio
de sus Ministérios de Trabajo y en consulta a las organizaciones más re
presentativas de empleadores y de trabajadores. memórias anuales,
conteniendo:
a)elinformede loscâmbiosocurridosen lalegislacióno en lapráctica
nacional relacionados con la implementación de los enunciados de esta
Declaración;y
b) el informe de losavances realizadosen lapromoción de esta De
claración y de lasdificultadesenfrentadas en su aplicación.
Articulo 24a— Los Estados Partes acuerdan que esta Declaración,
teniendo en cuenta su carácter dinâmico y el avance de proceso de
integraciónsubregional,seráobjetode revisión,transcurridosdos afiosde
su adopción, con base en la experiencla acumulada en el curso de su
aplicacióno en laspropuestase insumosformuladosporlaComisión SocioLaboral o porotros organismos.
Articulo25a— Los Estados Partes subrayan que esta Declaración y
su mecanismo de seguimiento no podrán invocarse niutilizarsepara otros
finesque no estén en ellosprevistos,vedada, en particular,su aplicacióna
cuestiones comerciales, económicas y financieras.
Hecha en laciudad de Riode Janeiro,a losdiezdfasde diclembrede
mil novecientos noventa y ocho, en las versiones espanola y portuguesa,
de igualtenor.
Carlos Saul Manen
Fernando Henrique Cardoso
RaulAlberto Cubas Grau
Julio Maria Sanguinetti
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA CCSCS

POR UN MERCOSUR CON EMPLEO, DEMOCRACIA
Y DERECHOS SOCIALES
Desdeeliniciodeiprocesode construccióndelMercosur,lasCentrales
SindicalesdelCono Sursehan pronunciadosobrelosimpactosdeiproceso
de consolidación de la integración, sobre las condiciones de vida de la
mayoríade laspoblacionesinvolucradas,asicomo ha realizadopropuestas
para que ese acuerdo comercial sea profundizado y cumpla los objetivos
que debería tener:lapromoción de un desarrollo socialy justo.Temas que
casi siempre están fuera de laagenda de lareuniónde losPresidentes de
las Repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Las representaciones de los trabajadores siempre defendieron la
creación del Mercosur, y que este debería fortalecer los términos dei co
mercio entreloscuatropaísesy de estoscon tercerosmercados; aumentar
su capacidad de escala y almismo tiempotransformarseen un nuevo polo
de atracciónde inversionesexternas.Somos una región ricaen naturaleza
y potencialhumano y porlotanto,nuestrosgobiernos deberían profundizar
esa asociacióny aumentar nuestracapacidad productivay comercial,prio
rizando laeliminación dei tremendo déficitsocial que crece cada día más
en nuestra región.
LastransaccionescomercialesIntra-Mercosuryaalcanzaronacasi20,4
billonesde dólaresen 1997 (uncrecimientode 390% en sieteanos),perola
mayoría de ellasse concentra en larelacióninlraempresas, sobre todo las
multinacionales, sinque haya en tanto una profundización de laintegración
política.Como esocrecelainterdependenciacomercialyeconómicaycrecen
los conliictos.Particularmente esta reunión de los Presidentes estará con
gestionada por innumerables problemas: conliictos larifarios todavia exis
tentes(acero,azúcaryautomóvilesparacitarlosmás importantes)yconflictos
aduaneros. comerciales y fronterizosentrelospaíses. Lo que nos preocupa
mucho es que buena partede esos problemas tienencomo origenlasmedi
das unilaterales que vienen siendo adoptadas en (unción de los paquetes
recesivos que los gobiernos han adoptado para hacer frente a la crisis
generadaporunmodeloeconómicoque nostornacadavezmásdependientes
de losintereses inmediatosdeicapitalfinanciero.
El Mercosur está cada vez más condicionado por las políticas de
estabilización y elingreso de inversionesexternas, que se ha dado mucho
más a costa de la desregulación dei Estado, el libre funcionamiento dei
mercado y laflexibilizaciónde lasrelacioneslaboraies.que por elaumento
de lacapacidad tecnológicae infraeslructuralde laregión.Las inversiones
externas, más que lade nuevos espacios productivos, han utilizadoelcre
cimientode los (lujoscomerciales entre los4 socios (intra-zona)para pro
mover una nueva conformación de la expansion del capital, lo cual no
contribuyea lageneración de nuevos empleos; porelcontrario,aumenta el
desempleo y termina siendo un factor de presión para la reducción de
salariosy derechos.
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Lo que los Presidentes no discuten entretanto,es i que consecuencias sociales traen este tipo de medidas, de recortes y de liberalización
salvaje dei comercio?
No aceptamos que el crecimiento comercial se haga a costa de ia
eliminación de laspequenas y medianas empresas, de lainviabilización de
lasrelaciones productivascomplementarias que permitan eldesarrollode un
mercado internocon distribuciónde larenta.Somos contráriosa que lafalta
de regiasde control públicosobre ese procesopermitaque lasgrandes em
presas se aprovechen de laguerra fiscalinterna dentro, y entre iospaíses
dei Mercosur, para abaratarsus costosfiscalesy socialesde producción.Y
para impedirque eso ocurraes que hemos constantemente reivindicado la
adopciónde mecanismos de proteccióny elevaciónde losderechossociales
y fundamentales de lostrabajadoresy trabajadorasde nuestros países.
Después de seis anos de constantepresión,finalmentelosPresiden
tes firmarán el primer instrumento de regulación, aunque mínima, de los
derechos laborales en el Mercosur: laDeclaración Socio-Laboral dei Mer
cosur. Es un documento sin efectojurídico vinculante, donde los Estados
Partes se comprometen a garantizar la igualdad de oportunidad y la no
discriminaciónde nlngún trabajadory trabajadoraen razón de sexo, raza o
rellgión;a eliminar eltrabajo infantily esclavo;a protegerlosderechos de
losmigrantesfronterizos;a respetary garantizarlalibertadde organización
sindicalylalibrenegociacióncolectiva;a promoverelempleoy laprotección
de los desempleados: a garantizar saiud y condiciones de trabajo y a
mantener una inspecciónde trabajoactiva.Paragarantizarlaaplicaciónde
esa Declaración será creada una Comisión Socio-Laboralintegradapor re
presentantes de los Ministérios de Trabajo, de los empresários y de los
trabajadoresde los4 países.
Las centrales sindicales consideran que, asícomo está, laDeclara
ción es aun insuficiente,pues laprácticanos demuestraque sidependiera
de labuena voluntadde losempresários losderechosno secumplirían.Es
precisoque lassociedadesde nuestrospaíses adopten una posiciónfirme
contraelabusoy laexplotaciónque hombres, mujeres,ancianos,jóvenesy
ninos sufren día a día, y exijan elfindei cuadro de ilegalidad laborai hoy
existente.En los4 paísesdei Mercosurexistenlegislacionesque deberían
protegerlosderechosbásicosde lostrabajadoresy trabajadorasy,en tan
toquedosterciosde losquetrabajannotienencontratoyno tienenderecho
a laseguridad socialy a losmínimos derechos laborales.
Asimismo con esas deficiências, contra las cuales continuaremos
luchando, lacreación de laComisión LaboraiTripartitaes una conquista y
corona laprimeraetapade una luchaque esde todos.Elfortalecimientode
ladimensión socialdeiMercosurtieneque seruna de lasmetas prioritárias
de losgobiernos,asícomo elfortalecimientoy lalegitimidadde eseespacio
tripartitoqueestásiendocreado.No tenemosduda que eso sóloocurrirácon
laampliaparticipaciónyuniónde lostrabajadoresytrabajadorasde nuestros
países en ese proceso,exigiendoun Mercosur Socialy Democrático.
Rio de Janeiro, 10 de diciembre de 1998.
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Confederación General deiTrabajo— CGT Argentina
Centralde Trabajadores de Argentina— CTA Argentina
Central Obrera Boliviana — COB Bolivia
Central Única de Trabalhadores — CUT Brasil
Confederação Geral dos Trabalhadores — CGT Brasil
Força Sindical— Brasil
Central Autônoma de Trabalhadores — CAT Brasil
Central Autónoma de Trabajadores — CAT Chile
Central Unitariade Trabajadores — CUT Paraguay
Central Nacional de Trabajadores — CNT Paraguay
Confederación Paraguaya de Trabajadores — CPT Paraguay
Plenário Intersindícal de Trabajadores/Convención Nacional de Trabajado
res— PIT-CNT Uruguay
RESOLUCIÓN DEL GRUPO MERCADO COMÚN
XXXII REUNIÓN DEL GRUPO MERCADO COMÚN
RIO DE JANEIRO, 7 Y 8 DICIEMBRE 1998
3.10.Declaración Socio-Laboral dei Mercosur
El Grupo Mercado Común registrócon satisfacciónlaconclusion por
el SGT N. 10 (Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social) de la -De
claraciónSocio-LaboraldeiMercosur»ylaelevóalConsejoparasu adopción
por los Presidentes de los Estados Partes dei Mercosur.
Alrespecto,expresósu reconocimientoalForoConsultivoEconómicoSocial por la respuesta presentada a la consulta formulada por el Grupo
Mercado Común en su XXIX Reunión,que en mucho contribuyópara orien
tarlostrabajos de elaboración de la releridaDeclaración.
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO M E R C A D O C O M Ú N
XV REUNIÓN DEL CONSEJO MERCADO COMÚN
RIO DE JANEIRO, 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 1998
4. DECLARACIÓN SOCIO-LABORAL DEL MERCOSUR
El Consejo aprobó la Declaración Socio-Laboral dei Mercosur, que
fortalece el tratamiento de cuestiones sociales en el Mercosur, al consa
grar derechos laborales reconocidos en convenciones internacionales e
instituirelmecanismo de seguimiento de su aplicación.
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REUNION DEL FORO CONSULTIVO ECONÓMICO SOCIAL CON
EL GRUPO MERCADO COMÚN
8 DE DICIEMBRE DE 1998
El GMC agradece la Respuesta a la Consulta efectuada sobre la
Dimenslón Socio-LaboraldelMercosurpresentadaporelFCES el11.11.98,
lacual recoge las posiciones dei sector empresarial y sindical al respecto
de lanaturalezajurídicadei documento, de lalocalización institucionaldei
órgano de apiicacióny de su mecanismo de decisiones.El Grupo Mercado
Común registra que fue una contribución útila los trabajos y que existió
consenso, en elâmbitotécnicodeiSGT n.10,entrelaspartesinvolucradas
en la negociación de laDeclaración Socio-Laboral, lacual debe serfirma
da por el XXXII GMC. El instrumento consagra un conjunto de derechos
laboralesinspiradosen lasprincipalesconvenciones internacionalessobre
eltema e instituyeun mecanismo de seguimientoycontrolde su apiicación.
La firma de la Declaración Socio-Laboral refuerza significativamente la
dimensiôn socialdel Mercosur y asegura eléxitode laparticipation activa
de losdiversos sectores de lasociedad en elproceso inlegracionista.
CREACIÓN DE LA COMISIÓN
SOCIO-LABORAL DEL MERCOSUR
MERCOSUR/GMC/RES N. 15/99
CREACIÓN DE LA COMISIÓN
SOCIO-LABORAL DEL MERCOSUR
Visto:elTratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la De
claración Socio-laboral del MERCOSUR firmada por los Presidentes de
losEstados Partesdei Mercado Común deiSur en lareunión delConsejo
del Mercado Común. celebrada en Rio de Janeiro eMO de diciembre de
1998.
Considerando: Que el Artículo 20 de la Declaración Socio-Laboral
recomienda instituiruna Comisión como órgano auxiliardei Grupo Merca
do Común, con elobjetode fomentary acompafiar laapiicación dei instru
mento.
Que de conformidadcon lodispuestoen elArt.14,Num. V deiProto
colo de Ouro Preto, es función dei Grupo Mercado Común lacreación de
órganos auxiliares para coadyuvar alcumplimiento de sus objetivos.
EL GRUPO MERCADO COMÚN
Resuelve: Art. 1 Crear la Comisión Socio-Laboral del MERCOSUR
como órgano tripartito,auxiliardei Grupo Mercado Común, que tendrá ca293

rácter promocional y no sancionatorio, dotado de instancias nacionales y
regional, con ei objetivo de fomentar y acompanar laaplicación de la Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR.
Art.2.La Comisión Socio-Laboraldel MERCOSUR, elevará alGrupo
Mercado Común una propuesta de su propio Reglamento Interno y ei de
las Comisiones Nacionales.
Art. 3. La Comisión Socio-Laboral del MERCOSUR se integrará por
un miembro titulary un alterno de cada uno de lostressectores involucrados por Estado Parte del MERCOSUR.
XXXIIICMC — Asuncion, 9.11.99
CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
MERCOSUR. PROPUESTA DE LOS TR ABA JADORES
SUMARIO
•Preâmbulo
•Primera parte.
— Sección I.Alcance y dimensión social de laintegración.
— Sección II.Derecho a lalibrecirculación de lostrabajadores.
— Sección III. Derechos fundamentales de la persona y los
trabajadores.
— Sección IV.Derechos colectivos.
— Sección V. Derecho a la seguridad social.
•Segunda parte.
— Sección I.Aplicación de lacarta.
— Sección II.Controldelcumplimientode lacarta.
•Disposición transitória.
PREÂMBULO
Los Estados partes deiTratado de Asunción en cumplimiento de los
compromisos asumidos en vistade laconstitucióndeiMercado Común dei
Sur;
Considerando que laampliación de lasactualesdimensiones de sus
mercados nacionales a través de la integración, constituye condición fun
damental para acelerarsus procesos de desarrollo económico con justicia
social (Tratado de Asunción Considerandos).
Que elconjuntode convéniosy recomendacionesde laOrganización
Internacional dei Trabajo que garantizan los derechos esenciales de los
trabajadores, constituyen fuente inspiradora de lapresente Carta;
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Qus asímismo ésta recoge e incorporalosprincípiosbásicos de las
Declaraciones, Pactos y Protocolos que integran elpatrimôniojurídicode
ía humanidad, tales como la Declaración Universal de Derechos Huma
nos (1948), elPacto Internacional de Derechos Civiiesy Políticos(1966),
el Pacto internacional de Derechos Económicos Sociales y Cuiturales
(1966), laDeclaración Americana de losDerechos y Deberes dei Hombre
(1948), la Carta Internacional Americana de Garantias Sociales (1948),
la Carta de la Organización de Estados Americanos — OEA (1948), ia
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969),elProtocoloAdi
cional a laConvención Americana sobre Derechos Humanos en matéria
de Derechos Económicos Sociales y Cuiturales (1988);
Que constituye base irrenunciable dei proyecto integracionista la
común adhesión de los Estados Partes a los princípiosde la democracia
política,elEstadode Derechoyalrespectoirrestrictode losderechosciviies
y políticosdei hombre;
Que reconoce «la estrecha relación que existe entre la vigência de
iosderechos económicos, socialesy cuituralesy lade losderechos civiies
y políticos, por cuanto las diferentes categorias de derechos, constituyen
un modo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la
dignídad de lapersona humana, por lo cual exige una tutelay promoción
permanente con elobjetode lograrsu vigênciaplena, sinque jamás pueda
justificarse laviolación de unos en aras de larealización de otros"(Proto
colo de San Salvador);
Que la integración involucra aspectos y efectos ineludibles que
demandan lanecesidad de afrontarlacuestiónde ladimensiónsocialde la
integración;
Que esta dimensión social de la integración alude a la necesidad y
conveniência de prever, analizar y procurar resolver los diversos proble
mas de esta índoleque plantealaintegración,incluyendolaprevención de
posibilidades de dumping social;
Que enesemarco,unodelosinstrumentosdeconstruccióndeunespacio
socialdeimercadointegradoes,precisamente,laaprobaciónde unaCartade
derechos sociales fundamentales, que senale de manera solemne, aquellos
princípioso derechosesencialesque en eláreasocialdeben serreconocidos
portodoslosEstados Partesy eldesarrollode sus princípiosa través,funda
mentaimente, de la ratificación,apiicación y cumplimiento de losconvênios
básicosde laOIT en elconjuntode lospaísesde laregión;
Que losderechos fundamentales son esencialmente progresivospor
loque lasenumeracionesformuladasen lasdeclaracioneso actosde reco
nocimiento no deben considerarselimitativaso excluyentesde otros;
Los Estados Partes reconocen a todos los trabajadores y todas las
personas de la región dei Mercado Común dei Sur, los derechos sociales
que se enuncian a continuación, sin perjuiciode otros que lapráctica na
cionalo internacionalde losPaíses Miembros hubiere instauradoo viniere
a instaurary de losque son inherentesa lapersona humana o se derivan
dei principiode justiciasocial.
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PRIMERA PARTE
SECCIÓN I
Alcance Y Dimensión Social de la Integración
Art. 1B.Todas las personas, sin distinción alguna, lienen derecho a
que elprocesode integraciónredundeen lamejoríade suscondiciones de
vida.
Los Estados Partes se comprometen a desarrollar un proceso de
integración que no se limite al espacio y a los efectos económicos, a las
normas de comercialización y a la libre circulación de mercaderias y
capitales, sino que desarrolle simulláneamente una comunidad jurídica,
política,humana, laborai,social y cultural,inspiradaen losimperativos de
solidaridad y cooperación regional.
Art. 2S. Los Estados Partes se comprometen a garantizar una
participación efectivade lasorganizaciones representativasde lostrabajadores y de los empleadores de los países dei Mercosur, en todas las
instancias de planificación, gestión, ejecución y control dei proceso de in
tegración que se estructuren de conformidad con lo que prevó el artículo
18 deiTratado de Asunción.
Art. 3S.Los Estados Partes reconocen el principio de indivisibilidad
de los derechos y libertades fundamentales de la persona, como consecuencia deicuales imposible laplena realización de losderechos civilesy
políticossinelreconocimientoy goce de losderechoseconómicos, sociales
y culturales.
Art. 4S.Ninguna de lasobligaciones impuestas a los Estados Partes
por lapresente carta, nipor ninguno de losdemós instrumentos normati
vos deiTratado de Asunción, pueden serinvocadas para de alguna manera
coartar, restringir o afectar los derechos esenciales de la persona
reconocidos por laconcienciajurídicauniversal.
Art. 5®. Los Estados Parles se comprometen a realizar políticas
Integralesque tiendan a una armonlzación con elmejor nivel de los dere
chos laborales y de seguridad social vigentes en los países dei área y al
mantenimiento de un mínimo inderogable de protección laborai y social.
SECCIÓN II
Derecho a la librecirculación de los trabajadores
Art.6B.Todo trabajadorde losEstados Partes tlenederecho a lalibre
circulación en todo elterritóriocomprendido en elâmbito deiTratado.
La librecirculaciónimplicaque todoslostrabajadores,cualquierasea
su país de origen,tendrán en todo momento igualdad de trato,derechosy
condiciones de trabajo que lostrabajadores nacionales.
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Art.7a.Todos lostrabajadores,cualquieraseasu paísde origen,tienen
derecho a que la librecirculación definida en el articulo anterior, se haga
efectivo a travésde:
a) La derogación de las normas que establecen limitaciones y
prohibiciones a lostrabajadores provenientes de lospaíses signatários de
esta Carta en cualquiera de losEstados Partes.
b) La armonización de las condiciones de residência en todos los
Estados Partes.
c) La supresión de losobstáculosque resultandeino reconocimiento
de títulos o calificaciones profesionales equivalentes.
d)La mejorade lascondicionesdevidayde trabajode lostrabajadores
fronterizos.
e) La armonización de lossistemas de seguridad social de losEsta
dos Partes sobre la base de los princípios de igualdad de trato entre
nacionales y extranjeros, de conservación de losderechos adquiridoso en
curso de adquisición, de coordinación administrativa, de totalizacíón de
períodoscomputados de afiliacióny cotización,y de exportacióny prorrateo
de las prestaciones.
SECCIÓN III
Derechos Fundamentales de la persona y los trabajadores
Art.8a.Derecho a condiciones dignasde vida.Elderecho a lavidaes
inherente a la persona humana. Toda persona tiene derecho a la plena
satisfacción de las necesidades básicas de la existência.
Los Estados Partes garantizan el derecho de las personas a
beneficiarse dei desarrollo económico.
Art.9B.Derecho a lainlimidad.Se garantizaelderecho a laintimidad
personaly familiar.Toda persona tienederechoallibreaccesoa lainformaciónque sobre ellaexista en cualquierclasede archivoo registropúblico o
privado.
Se prohibelacreaciónde archivoso bancos de datos con informaciones que afecten a la intimidad personal o entranen propósitos de control
ideológico o político.
Art. 10.Derecho a lalibertadde conciencia.Todas laspersonas tienen
derecho a la libertad de conciencia. La independencia de la conciencia
moral y cívica de quienes se hallen en una relación de trabajo o servicio
como obreros o empleados será especialmente protegida.
Art. 11.Derecho a laalimentación.Toda persona tienederecho a una
alimentación sana, adecuada a su edad y condiciones particulares, y que
le asegure la posibilidad de desarrollar al máximo su potencialidad física,
emocional e intelectual.
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Los Estados Partesgarantizanlatutelaefectivade estederecho, apli
cando lasmedidas de asistenciay regulación que aseguren laproducclón,
aprovisionamiento y distribución de alimentos.
Art. 12.Derecho a lavivienda.Elderechoa laviviendaes inherentea
lacondición humana.
Los Estados Partes garantizan este derecho a través de políticas
socialesde fomento, tocacionesy crediticiasque permitan hacerefectivo el
acceso de todas las personas y sus familiares a una vivienda digna.
Art. 13. Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la
educación.
Los Estados Partes garantizan este derecho a través de un sistema
educativo públicoy obligatorio,que estimuleeldesarrollode laconciencia
criticay de lacapacidadcreadora de lapersona, asícomo laincorporación
de las innovaciones tecnológicasen lasdistintasramas dei saber.
Art. 14. Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud
ffsicay mental.
Los Estados Partes garantizan este derecho asumiendo su compe
tência indelegable en la conducción y planificación de un sistema de
promoción y atención de la salud para toda la población, desarrollando
además programas especiales de atención a la salud de los sectores de
más altoriesgo por sus niveles de pobreza y marginalidad social.
Art. 15. Derecho a un medio ambiente sano. Toda persona tiene
derecho a un medio ambiente sano y apto para una vida plena.
Las actividades económicas no pueden danar el medio ambiente o
perjudicar el equilíbrioecológico.
Sin perjuiciode adoptar las medidas preventivas necesarias para la
protección dei medio ambiente, los Estados Partes adhieren al principio
jurídico de que quién dana el medio ambiente debe indemnizar el dario
causado y cubrir los costos necesarios para restituirla situación natural
anterioraldano.
Art. 16. Derecho a la cultura.Toda persona y grupo étnico tiene el
derecho de participar en la vida cultural y artística de la comunidad de
acuerdo a sus peculiaridades.
Los Estados Partes garantizan eldisfrutecolectivo. sinrestricciones
ni discriminaciones, de los bienes culturales y dei desarrollo espiritual
comunitário.
Art. 17. Derecho a la constitución y protección de la familia.Toda
persona tienederechoa formary sostener una familiaen su acepción más
amplia.
Los Estados Partes garantizan la preferente protección a la familia
como núcleo primário y fundamental de lasociedad, en loque respecta a
su constitución,defensa, cumplimiento de sus fines,tutelando laigualdad
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jurfdicade loscónyuges, y laatencióny asislenciade lamadre y etnino,y
promoviendo elejerciciocompartido de lapatriapotestad,y de lasrespon
sabilidades familiares entre lamadre y elpadre.
Art. 18.Derechos de laInfancia,Todo nifio,sea cual sea su filiación,
tiene derecho a laprotección de la sociedad y el Estado.
Los Estados Partes garantizan a los ninos y adolescentes las
condiciones materiales y humanas indispensables para su crecimiento
armónico e integral y el cumplimienlo cabal de los derechos de la ninez
establecido por laConvención sobre losDerechos dei Nino.
Art. 19.Derechos de las personas de edad avanzada.Toda persona
de edad avanzada tienederecho a laprotección integral.
Los Estados Partes garantizan dicha protección, ya sea en forma
directa o por Intermédio de las instituciones o asoclaciones con fines
asistenciales específicos, así como manteniendo un sistema previsional
que otorgue prestaciones satisfactoriasy adecuadas.
Art.20. Derecho a laprotecciónde laspersonas con discapacidades.
Toda persona afectada por una disminuciónde su capacidad físicao men
tal,tiene derecho a medidas especiales de apoyo para poder ejercer sus
derechos en un plano de igualdad con los demás ciudadanos.
Los Estados Partes garantizan un trato digno y no discriminatório a
las personas con discapacidades, que favorezca su plena inserción
ocupacional, educativay culturalen lasociedad, asícomo a la adecuación
dei entorno físicosocialy laboraia talesfines.
Art.21. Derecho al trabajo.Toda persona tiene derecho al trabajo. La
políticaeconómicadelosEstadosPartesseorientaráallogrodeiplenoempleo.
Art.22.LosEstadosPartesseobliganadesarrollarpolíticascon metas
prioritáriasde conservación y ampliación deiempleo, adoptando lasmedi
das necesarias para la superación de los efectos sociales resultantes de
los procesos de reconversión tecnológica o reestructuración productiva,
manteniendo servidos de empleo, subsidio por desempleo y sistemas de
orientación para elempleo y lacapacitación profesional.
Art.23.Para promover esta políticalosEstados Partes garantizarán:
a) La implementación de medidas especificas para atender necesidades sectoriales o regionales.
b) La instalaciónde sistemas o servidos de informacióny orientación
para elempleo.
c) La creación de fondos específicos para apoyar la reconversión
productivay la recalificaciónprofesional, prindpalmente para los sectores
o regiones más perjudicadas por losefectos de laintegración económica.
d) La implementación de subsídios por desempleo, propiciando una
remuneración básica y elaccesodeidesempleado a programas de recalificación profesional durante lavigênciadei subsidio.
d) La limitacióna la realizadón de horas extraordinárias.
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Art.24. Libertad de trabajo.Toda persona tiene derecho a escoger o
aceptar libremente un empleo, y exigirigualesoportunidades para acceder
al mismo y mantenerse en élsindistinción,exclusión o preferencias.
Queda eliminadoeitrabajoforzosoen cuaiquierade susexpresiones.
Art.25. Igualdad de tratode hombres y mujeres.Los Estados Partes
garantizan iguales oportunidades y elmismo tratolaborai para hombres y
mujeres. Aseguran en particular ia puesta en práctica dei principio de
igualdad respecto dei acceso al empleo, remuneración, condiciones de
trabajo,protecciónsocial,educación y entrenamientoprofesional,asícomo
el desarrollo de medidas apropiadas que permitan a hombres y mujeres
conciliar sus obligaciones de trabajo y de familia.
Art. 26. Protección dei trabajo. El trabajo será objeto de protección
especial y no estará sujeto a otras condiciones que lasestablecidas para
mejorar lasituación material, moral e intelectualdei trabajador.
Los derechos establecidos en favorde lostrabajadores son irrenunciables.
Art.27. Derecho a laestabilidad y a ia promoción en elempleo. Los
trabajadores tienen derecho a laestabilidaden elempleo y a lapromoción
laborai.
Las legislaciones nacionalesgarantizarán a talfinlossiguientes as
pectos:
a) No se pondrá fin a la relación laborai de un trabajador sin que
medie una justacausa relacionadacon su desempeno o conducta,o basada
en las necesidades de funcionamiento de laempresa.
b) La ruptura dei vinculo laborai no basada en la conducta dei
trabajador, deberá ser razonabiemente indemnizada atendiendo a su
anligúedad.
c) Los despidos colectivos,sean por razones económicas o tecnoló
gicas, o porcualquierotracausa, deberán serconsultados con lasorganizaciones profesionalesde lostrabajadores,y sióslasno existieran,con los
representantes de los trabajadores afectados.
Art.28. Protección a lostrabajadores autónomos y a los no vincula
dos por un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Los trabajadores
autónomos y losque se desempenan bajo regímenes laborales diferentes
deicontratode trabajoportiempo indefinido,tienenderechoa laprotección
jurídica,social,económica y de seguridad social,y a constituirlas formas
de organización,representación,solidaridadyacciónque mejorconvengan
a ladefensa de sus derechos e intereses.
Art.29.Protección a lostrabajadores no asalariadosy a los vincula
dos a la economia informal. Los Estados Partes garantizan los derechos
básicos que atienden a lasparticulares condiciones de lostrabajadoresno
asalariadosy asalariadosde laeconomia informala travésde reglamentaciones que tiendana su paulatinaformalizacióny hagan posible un trabajo
productivo,asegurandolafuentede trabajo,un ingresorazonabley lamejora
en sus condiciones de trabajoy de vida.
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Art. 30. Derecho a condiciones dignas de trabajo.Todos los trabajadores tienen derecho a desempenar sus tareas en condiciones dignas y
satisfactorias,que preservensu salud,integridadfísicay dignidadpersonal,
contra cualquier abuso o trato denigrativo, en particular los relacionados
con eltrabajo definido.
Sin perjuiciodel reconocimiento de lalegitimidad de lasmedidas de
autolutelasindicalorientadasa mejorar lascondiciones de trabajo,losEs
tados Partes adoptarán las medidas indispensables para velar porque el
régimen de trabajoreúna losrequerimientosadecuados de higieney seguridad,no exceda lasposibilidadesnormalesdeiesfuerzoyorientelasinnovaciones tecnológicas a finde que sirvan a lahumanización dei trabajo, a
lalimitaciónde lafatigafísicay mentalde lacarga horariayde laintensidad
y ritmode trabajo,yposibilitelasoportunidadesnecesariasde recuperación
por el reposo.
Art.31.Derecho aldescanso.Los trabajadorestienenderechoaldes
canso. Este derecho se maniíiesta en:
a) La obligatoriedad dei descanso semanal retribuído, así como en
los dias feriados remunerados u otros establecidos por normas legales o
convencionales.
b) La obligatoriedaddei disfrutede vacaciones anuales pagadas.
c) Una limitaciónrazonable en lajornada diariay en semana laborai.
d) Una limitación mayor en las ocupaciones que demanden la
ejecución de tareas consideradas peligrosas, penosas, insalubres, en las
jornadas nocturnas y en eltrabajo de menores.
Art.32.Derecho a una remuneraciónjusta.Todaslaspersonas tienen
porelhecho deitrabajo,derecho a una remuneraciónjusta,que asegure al
trabajadory a su famíliaalimentaciónadecuada,viviendadigna,educación,
cultura,vestuário,asistenciasanitaria,transporte,esparcimiento,vacaciones
y prevlsión.
Los Estados Partes garantizarán en sus legislaciones nacionales:
a) Que laremuneración dei trabajo sea actualizada periódicamente.
b) El principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual
valor.
c )La directa disposición por eltrabajadorde su salarioa travésde
su pago directo,en efectivoy en plazos breves.
d) La preservación de la integridad e indemnidad dei salario. con la
inclusion de todos losrubros que integran la remuneración habitual y per
manente dei trabajador de conformidad con cada legislación, doctrina y
jurisprudência nacionales.
e) La limitaciónde lospagos parciales en especie y descuentos so
bre salarios,a loscasos y en laproporción en que asílosdisponga laley,
un convénio colectivo de trabajo,o un laudo arbitrai.
f)El reconocimientode un cobro preferentede loscréditoslaborales,
en caso de quiebras,insolvênciao cese de laactividadde laempresa me
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diante el establecimiento de un sistema adecuado de privilégios y
preferenciasy lacreaciónde fondos especialesde garantia,administrados
tripartitamente, sin perjuicio de priorizarlacontinuidad de la actividad en
cuestión cuando ellofuera posible.
Art. 33. Derecho a la orientación y formación profesional.Todos los
trabajadorestienenderechoa laorientación,formación y capacitación técnico-profesional.
Los Estados Fartes garantizan estos derechos estableciendo:
a) Serviciospúblicosde orientación e informacióncon lafinalidadde
ayudar a laelección de una profesión.
b) Gestión tripartitade losorganismos públicos y/o losfondos públi
cos para formación profesional garantizando laparticipación de los repre
sentantes de los trabajadores en las decisiones sobre los programas de
formación.
Art.34.Derecho a laproteccióndeitrabajode losmenores. El trabajo
de los menores y losjóvenes estará especlalmente protegido.
La edad mínima de admisión al trabajo no será inferiora aquella en
que cesa laobligaciónescolar,yen todocaso a losquinceanos.La duración
dei trabajo de los menores y jóvenes trabajadores estará especialmente
limitada,sinque sea posiblesuperar esa limitaciónmediante larealización
de horas extraordinárias.
La jornada de trabajo de los menores de dieciocho anos deberá
condicionarse a laasistenciaa cursos de ensenanza media o profesionaly
en ningún caso podrá constituirun impedimiento para laasistenciaescolar
o ser una limitaciónpara beneficiarse de lainstrucción recibida.
Lostrabajadoresmenoresde dieciochoanos nopodrán serempleados
en actividades insalubres, peligrosas, penosas o en trabajo nocturno.
Lasleyeslaboralesaplicablesajóvenestrabajadoresdeben satisfacer
sus necesidades de desarrollo y entrenamiento profesional y acceso al
empleo.
Los jóvenes trabajadores tendrán derecho a recibir entrenamiento
profesional inicial, de una duración suficiente para que le sea posible
adaptarse a losrequerimientosde su futuravidalaborai,ydeberá realizarse
durante lasjornadas de trabajo.
Art. 35. Derecho a la protección de la familia.Todo trabajador tiene
derecho aladecuado sustentoy protecciónde su núcleo familiar.
Art. 36. Trabajadores con responsabilidades familiares. Las legislaciones nacionales establecerán garantias para que los trabajadores con
responsabilidad hacia los hijosa su cargo, o hacia otros miembros de su
núcleo familiarque necesiten de su cuidado y sostén no sean discrimina
dos en sus posibilidades de ingreso a un empleo remunerado, en su promoción en elempleo, o en su capacitación o recapacitación laborai.
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Art. 37. Guarderias infantiles. Se promoverá el establecimiento de
guarderias infantiles y otras formas de guarda y cuidado de los hijos,
ubicadas en lugares de fácilacceso para lospadres.
Art. 38. Protección a la maternidad. La maternidad será protegida a
través de regímenes legales que garanticen como mínimo: laconcesiôn a
lamadre de períodosde descanso remunerado,de seismeses antesy seis
meses después deiparto;un régimen de lactanciacompatiblecon laactividad laborai,y laprohibiciónespecial de despido durante elembarazo. Las
prestaciones médicas y en dineroserán concedidas en virtudde un siste
ma de seguro social obligatorioo con cargo a fondos públicos.
Art.39. Licenciasparentales.Se otorgarán licenciasparentalesen el
caso de nacimiento o adopción de un hijoy de la enfermedad de un hijo
menor u otrofamiliara cargo dei trabajador o de latrabajadora.

SECCIÓN IV
Derechos colectivos
Art. 40. Libertad sindical. Los trabajadores y los empleadores, sin
ninguna distinción y sinautorización previa,tienenelderecho de constituir
las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a
esas organizacionescon lasolacondición de observarlosestatutosde las
mismas.
Los sindicatos y demás organizaciones sindicales pueden ser
nacionales o internacionales.
La libertadde afiliaciónde lostrabajadoresde cualquierade lospaí
ses dei Mercosur comprende el derecho de afiliarse a organizaciones
sindicalesconstituidas en cualquiera de los Estados Partes.
Art.41.Los Estados Partesreconocenen susterritórioslalegitimidad
de toda organizaclón sindical reconocida en uno de ellos.
Art.42.Las organizaciones de trabajadoresy de empleadores nacio
naleso internacionalestienenelderechode redáctarsusestatutosy regiamentos administrativos, el de elegirlibremente sus representantes, el de
organizarsu administracióny susactividadesy elde formularsu programa
de acción.
Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención
que tienda a limitareste derechoo a entorpecersu ejerciciolegal.
Art.43.Lasorganizacionesdetrabajadoresydeempleadoresno están
sujetas a disolucióno suspensión porvíaadministrativa.
Art.44.Los trabajadoresdeberán gozarde adecuada proteccióncon
tratodo acto de discriminacióntendientea menoscabar lalibertadsindical
en relacióncon su empleo.
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Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto
que tenga por objeto:
a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se
afiliea un sindicatoo a lade dejarde ser miembro de un sindicato;
b)Despedira un trabajadoro perjudicarloen cuaiquierformaa causa
de su afiliaciónsindicalo de su participación en actividades sindicales.
Art.45.En elejerciciode lalibertadsindicalse reconoceelderechoa
la representación y acción sindicalen loslugares de trabajo.
Arl.46.Derecho a lanegociacióncolectiva.Reconócese elderechoa
lanegociación colectivaa todos losniveles,incluídoelinternacional.
Elâmbitoterritorialdeiconvêniocolectivode trabajopodrásernacio
nal, regional o internacional.
Este derecho rige tanto el sector privado de ia economia como el
público.
La oportunidad,elâmbitode validez,lasmatériasobjetode negocia
ción, losprocedimientos, paraconcertarconvênios y laforma de extinción
de las normas creadas porlosmismos, serán determinados por laspartes
negociadoras.
Art.47. Derecho de huelga.Todos lostrabajadorestienen derecho a
lahuelga.
Los mecanismos de prevención y solución de conflictos, o las
regulaciones de este derecho no pueden impedir su ejercicioo desvirtuar
su finalidad.
Art.48.Derecho de participación.Los trabajadorestienen derecho a
participar por medio de sus organizaciones representativas y a que su
opinión sea oída, en todos los órganos o instancias públicas en que se
disenen, elaboren o implemenlen políticas que afecten directa o
indirectamente sus intereses.
Art.49.Derecho a participaren latoma de decisiones. Los Irabajadorestienenderecho a participaren latoma de decisionesen matéria social,
laborai,económica o tecnológicaa nivelde establecimiento,laempresa, la
rama de actividad y losgrupos o conjuntos nacionaleso multinacionales.
Art.50.Derecho de información.Los representantesde lostrabajado
resy lasorganizaciones sindicalestienenderecho a recibirinformaciónen
matérias talescomo:
a) Evolución dei empleo;
b) Programas de producción;
c) Programas de formación profesional;
d) Escisión, fusión o cuaiquier variación o modificación de la firma
societária;
e)Acuerdos interempresarialeso de grupos económicos.
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Art.51. Derecho de consulta.Los representantesde lostrabajadores
y las organlzaciones sindicales tienen derecho a ser consultados por e!
empleador en matérias directamente vinculadas con las condiciones de
trabajo y empleo.
SECCIÓN V
Derecho a la seguridad social
Art.52.Todos loshabitantes de la región tienenderecho a la seguri
dad social.
El sistema de seguridad social debe ser público, cubrir todas las
contingências físicas, económicas o sociales de todas las personas, ser
administrada con participación de los interesadoso de lasorganizaciones
representativas de los mismos y coadyuvar a la redistribución de la renta
nacional.
Las prestaclones en dinero de la seguridad social se ajustarán en
períodos breves, con lafinalidadde mantener el poder adquisitivo.
Art. 53. Los Estados Partes se obligan, a organizar sobre las bases
indicadas en el articulo anterior, sistemas de protección que contemplen
como mínimo:
• Prestaclones de salud;
•Jubilaciones y pensiones (de invalidez, vejez y sobrevivência);
• Riesgos profesionales;
•Asignaciones y subsídios familiares;
•Sistemas de protección contra el desempleo.
SEGUNDA PARTE
SECCIÓN I
Aplicación de la Carta
Art.54.A losefectos de lainterpretación de esta Carta deberán ser
aplicados los principiosque se enuncian a continuación:
a) Principiode interdependencia de lostratados;
b) Principiode progresividad de losderechos laborales y sociales;
c) Principio protector.
La propiaCarta en su integridad,incluyendosu Preâmbulo, constituye
un instrumento para interpretarcualquiera de sus partes.
Art.55.Las normas de esta Carta que establecenderechos en favor
de los trabajadores comprenden a todas las personas que trabajan.
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cualquiera sea su profesión, oficio u ocupación, en labores tanto físicos
como intelectuales, retribuídas o no, urbanos o rurales, públicos o priva
dos, se desempenen en el sector formal o informal, subordinados o no y
por cuenta propia o ajena.
Art.56. Para cada Estado Parteque ratifiqueelpresente instrumento,
sus disposiciones entrarán en vigência transcurridos tres meses a partir
de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de
ratificación.
Transcurrido ese plazo, los preceptos de esta Carta que reconocen
derechos a ias personas y obligaciones a los Estados signatários, serán
exigibles ante los tribunales nacionales, aunque no hayan sido objeto de
reglamentación.
Art. 57. El desarrollo dei contenido de esta Carta, se realizará me
diantenormas comunitáriaso nacionales,de origentantoheterónomo como
autónomo.
Serán competentes en la aplicación de la Carta, a elección dei
trabajador, los tribunales nacionales de su domicilio, o los dei lugar de
trabajo.
Art.58. Cada uno de los Estados Partes se obliga a agotar todas las
medidas de carácter interno, así como las que puedan originarse en la
cooperación internacional para dar vigência efectiva a las disposiciones
que no tengan naturaleza autoejecutable.
Art.59.No podrán restringirseo menoscabarse ninguno de losdere
chos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de legislación interna
o de convenciones internacionales,con elpretextode su no reconocimiento
o su reconocimiento en menor grado por lapresente Carta.
SECCIÓN II
Control dei cumplimiento de la Carta
Art. 60. Son competentes para conocer de losasuntos relacionados
con losderechos ylibertadesfundamentales,asícomo con elcumplimiento
de esta Carta:
a) La Comisión de los Derechos Socialesdei Mercosur;y
b) El Comité de Expertos.
Art.61.La Comisión. La Comisión de losDerechos Socialesdei Mer
cosures un órganotripartitointegradopordos representantesde cada uno
de losgobiernos de losEstados Partes, entrelosque se designará un Pre
sidente y un representante por cada uno de los sectoresprofesionales de
cada Estado Parte.
En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.
Art.62.ElConsejo Mercado Común designará a losintegrantesde la
Comisión a propuesta respectivamente de losgobiernos y de lasorganizaciones profesionalesnacionales.La Comisión se renovará porcuartas par
tes cada dos anos.
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Art.63. Funciones de laComisión. Son funciones de laComisión de
Oerechos Sociales del Mercosur:
a)Velarporelcumplimiento de losderechosy obligacionesestablecidos en esta Carta;
b) Elaborar directivas para dar mayor efeclividad a la Carta y a los
derechos en ella reconocidos;
c) Adoptar las medidas necesarias para que los Estados Partes
cumplan las resolucionesdeiComité de Expertos;
d) Proponer al Consejo dei Mercado Común la suspension de
liberationde aranceles,laimpositionde multas,yotrasmedidaseconómicas
contra losEstados Partesque no cumplan lasresolucionesde laComisión
adoptadas por sf,o en base a losdictámenes dei Comité de Expertos.
La Comisión preparará un estatuto que será aprobado por elGrupo
Mercado Común, y aprobará su propio reglamento.
Art. 64. El Comité de Expertos.El Comité de Expertos es un órgano
técnicointegrado por cincopersonas de elevadoprestigio,autoridadmoral
y reconocida versación en materia de derechos humanos y sociales, que
deberán actuar con total independencia de los gobiernos y de las
organizaciones profesionales.
Art.65. Los miembros dei Comité de Expertos serán designados por
ei Consejo dei Mercado Común, que los elegirá de nóminas presentadas
porlosgobiernos,lasorganizacionesde trabajadoresy lasdeempleadores,
procurando mantener una integration tripartita.
Art. 66. Los miembros del Comité de Expertos serán nombrados por
cinco anos y podrán ser reelectos.
Art.67. Se invitaráa laOrganización Internacional deiTrabajoa que
designe un representante para que participe, a título consultivo, en las
deliberacionesdei Comité de Expertos.
Art.68.Son funciones delComité de Expertos:
a) Dictaminarsobre lasmemórias que presenten los Estados Partes;
b) Dictaminar sobre las reciamaciones que se formulen contra los
Estados Partes conforme alartículo74s;
c) Evacuar las consultas y emitirlos dictámenes que les solicite la
Comisión de Derechos Socialesdel Mercosuro elConsejo del Mercosur;
d) Elevar a consideración de laComisión de Derechos Sociales dei
Mercosur proyectos de directivasorientadas a dar mayor efectividad a la
Carta y a losderechos en ellareconocidos.
Art.69. Informes de losEstados Partes. Los Estados Partes presentarán anualmente memórias respecto a las medidas que hayan adoptado
para asegurar lavigênciay elcumplimiento de losderechos consagrados
en estaCartalasdirectivasemanadasde laComisiónde Derechos Sociales
del Mercosur.
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Art. 70.ElComité de Expertospodrá en cualquiermomento, de oficio
o a solicitudde laComisión de Derechos Sociales del Mercosur, solicitara
los Estados Partes,memórias sobre un punto determinadoen relacióncon
elcumplimiento de laCarta o de lasdirectivasemanadas de laComisión o
del Consejo del Mercosur.
Art. 71.Las memórias se presentarán directamenteante elComité de
Expertos, previa comunicación de las mismas a las organizaciones repre
sentativas de trabajadores y de empleadores.
Art. 72. Las organizaciones representativas de trabajadores o de
empleadores podrán dirigirse directamente al Comité de Expertos, para
ampliar o comentar lasmemórias de losEstados Partes.
Art. 73.El Comité de Expertos evaluará los informes de los Estados
Partes y podrá formular lasrecomendaciones que estime pertinentes.
Art. 74. Reclamaciones. Los Estados Parles, así como lasorganiza
ciones de trabajadores o de empleadores, podrán en cualquier momento
formular ante el Comité de Expertos, denuncia contra cualquiera de los
Estados Partes que, a su juiciohubiera incumplidolaCarta o violadodere
chos o libertades fundamentales.
Art. 75. En el caso dei artículo anterior, el Comité de Expertos dará
vistaal Estado Parte de la reclamación formulada.
Art. 76. Los dictámenes y recomendaciones dei Comité de Expertos
serán públicos.
Art. 77. En cualquier momento en que elComité de Expertos estime
que un Estado Parte ha violado laCarta, una libertad o un derecho funda
mentaly no ha atendidolasrecomendacionesque leformulópodrá losante
cedentesenconocimientodelaComisióndeDerechosSocialesdelMercosur.
Art. 78.En caso de negación o incumplimiento de losderechos fun
damentales de lostrabajadoresgarantizadosporestaCarta, y sinperjuicio
de las observaciones y sanciones previstas en los apartados anteriores a
que hubiera lugar,los demás Estados Partes podrán solicitarlaaplicación
de multas equivalentesalmonto de losderechoscompensatórios igualesa
lasprevistasporelreglamento antidumpingpara laconcesión de subsídios
directos o indirectos que causen perjuicios o amenacen hacerlo a una
producción regional siguiendoelprocedimiento regulado en losartículos 7
y siguientesdeimencionado reglamentocon lasmodalidades derivadasde
lanaturaleza propia del dumping social.
Art.79.Las multas previstas por aplicaciónde losartículos63, inciso
d y 78 de la presente Carta se incorporarán al patrimônio de los fondos
sociales regulados por elarticulo23, inciso c.
Disposición transitória
Art. 80. En la oportunidad prevista por el artículo 18 deiTratado de
Asunción, el Consejo dei Mercado Común reglamentará la creación y el
funcionamiento de un TribunalRegional para garanlizarlaaplicaciónde los
derechos y garantias establecidos en lapresente Carta.
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RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA
CONJUNTA SOBRE LA DECLARACIÓN
SOCIO-LABORAL DEL MERCOSUR
COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR
XII REUNION ORDINARIA
RIO DE JANEIRO, 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 1998
VISTO
Que laComisión ParlamentariaConjuntasolicitaraalConsejodeiMer
cado Común, laprioridaden eltratamientode laCarta Socialdel Mercosur
(Rec, n.14/96)
ATENTO
A que laCPC en Recomendación n.3/97 sugirió alConsejo dei Mer
cado Común, la pronta aprobación de la Carta Social del Mercosur, que
contenga losprincípios fundamentals.
CONSIDERANDO
Que elSGT n.10 ha proyectado,porconsenso, laDeclaración SocioLaboraldel Mercosur, paraque sea suscritaporlosJefes de Estadode los
Estados Partes dei Mercado Común delSur,en lareunionde Riode Janei
ro,el próximo 10 de diciembre de 1998;
Que el contenido de lamencionada Declaración expresa trescapítu
los,que destacan losprincípiosy derechosen laárea deiIrabajoy que son:
1.Derechos Individuates:que establece lano discriminación, lapromoción de laigualdad, laeliminacióndel trabajo forzoso, laregulacióndei
trabajo infantily de los menores y losderechos de losempleadores.
2.Derechos colectivos:establecelalibertadde asociación,lalibertad
sindical, la negociación colectiva, elderecho de huelga, eldiálogo social,
el fomento dei empleo, la protección de los desempleados, la formación
profesional y desarrollo de recursos humanos, el derecho a la salud y
seguridad en eltrabajo,losserviciosde inspecciónde trabajoy laseguridad
social.
3.Aplicacióny seguimiento: que establece elcompromiso de los Es
tadosPartesa respetarlosderechosinscriptosen laDeclaración,iacreación
de una Comisión Socio-Laboral y el objetivo de revisar, transcurridos dos
anos de su adopción, dicha Declaración.
Que de acuerdo a los antecedentes, como la referida al Protocolo
firmado por losJefes de Estado recientemente en Ushuaia, sobre elcom
promiso democrático en el Mercosur, la precedieron sendas Declaraciones, por loque es de preverque en elfuturolaDeclaración Socio-Laboral
se convertirá también en Protocolo.
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LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR
RECOMIENDA:
Artículo 1eSugeriralConsejo dei Mercado Común, laaprobación de
laDeclaración Socio-Laboraldel Mercosur, en lareuniónde Rio de Janeiro
dei 10 de diciembre de 1998, por entender que su contenido permite con
templar las necesidades, princípios y derechos en la área dei trabajo, de
losciudadanos que integren los Estados Partes.
Artículo2eComo estáexpuestoen lasRec.14/96,3/98 de laCPCM y
otros antecedentes, seguiravanzando en estesentido con elobjeto de lo
grarlaratificaciónde un Protocolo Social del Mercosur.
DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS DE
TRABAJO DEL MERCOSUR
ACTA DE REUNIÓN DE LOS MINISTROS DEL TRABAJO DE
MERCOSUR Y CHILE
A los 19 dias deimes de noviembrede 1998, se realizaen Brasiliala
reunión de Ministros de Trabajo del Mercosur y Chile contando con la
participaciónde lasdelegaciones que constan en elanexo de estaacta.
Los senores Ministros tomaron conocimiento, con gran satisfacción,
de la conclusion de los trabajos dei subgrupo 10 relacionados con la
elaboración de la“Declaración Socio-Laboral del Mercosur”.
Al inaugurar una dimension social del proceso de integración, los
senores Ministros estiman que taldocumento contribuirá para lacreación
de un espacio privilegiado de negociación y diálogo socialen laregion.
En ese sentido, los senores Ministros de Trabajo del Mercosur
resuelvenenviarcopiade estaactaalGrupo Mercado Común, manifestando
su expectativa en cuanto a laaprobación de la“Declaración Socio-Laboral
del Mercosur", y su remisión alConsejo dei Mercado Común para su suscripción por partede losPresidentes de losEstados Partes del Mercosur.
Los sefiores Ministrosasistíerontambién a una presenlacióndirigida
por elsenor João Carlos Alexim, Coordinador dei Subgrupo 10, sobre los
trabajosdesarrollados, que contó con una rápida exposición acerca de las
potencialidades de la página Internet dei Óbservatorio dei Mercado de
Trabajo del Mercosur.
Los Senores Ministros entienden que la «Declaración Socio-Laboral
del Mercosur» no debe serconsiderada sólocomo un Instrumento de perfeccionamiento dei sistema económico sino, sobre todo, como una iniciati
va que objetiva lamejorfa de lacalidad de vida de lostrabajadores.
Los Senores MinistrosdeiTrabajotambién expresaron su compromiso con la promoción y profundización dei diálogo social en sus países e
intercambiaron sus experiencias particulares sobre los problemas enfren
tados y lasdiligencias adoptadas.
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En relacióna lasreformaslaborales,losSefíoresMinistrosexplicitaron
lasiniciativaspara su puesta en marcha en sus respectivospaíses.Creen
los Senores Ministros que las reformas laborales son esenciales para la
mejoria de la productividad de las empresas y de la competitividad dei
Mercosur y Chile.
Por fin,los Senores Ministros intercambiaron informaciones sobre la
cuestiónde lainformalidaden losmercados de trabajode laregión, espe
cialmente acerca de susconsecuencias negativasen loque concierne a la
protección de los trabajadores,
José Alberto Urlburá
Edward Amadeo
PatrícioTomboliniVóliz
Angel Román Campos Vargas
Ana Lia Pineyrúa
CONSULTA REALIZADA POR EL GRUPO MERCADO COMÚN
AL FORO CONSULTIVO ECONÓMICO SOCIAL EN RELACIÓN A
LA DECLARACIÓN SOCIO-LABORAL DEL MERCOSUR
NOTA SECEC
N. 663
Buenos Aires, 18 de mayo de 1998
AL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FORO CONSULTIVO
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MERCOSUR,
ENRIQUE O. VENTURINI
De mi mayor consideraclón:
Tengo elagradode dirigirmea Ud.,con relacióna laRecomendación
n. 3/97 elevada por el Subgrupo de Trabajo n. 10 “Relaciones Laborales,
Empleo ySeguridad Social»,alGrupo Mercado Común durantelaV Reunión
del mencionado Subgrupo, en Montevideo, en noviembre de 1997.
La Recomendación n.3/97 solicitaalGrupo Mercado Común que con
siderelapropuesta de adopciónde un ProtocoloSocio-Laboral.Sinembar
go, le requiere que también se pronuncie sobre diversos aspectos de ins
trumento, como su naturalezay eficaciajurídica,laubicación institucional
y jerarquia que debería tener elórgano de aplicación y seguimiento dei
instrumento senalado y los mecanismos de toma de decisiones de dicho
órgano.
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Cabe recordar, que en su XVIII Reunión el Grupo Mercado Común
instituyóalGrupo AdHoc Aspectos Institucionalespara que en su próxima
Reunión, informe sobre lostemas planteados en lamencionada Recomendación.
Al respecto,deseo poner en su conocimiento que elGrupo Mercado
Común XXIX Reunión, celebrada en Buenos Aires dei 6 al8 deicorriente,
tomóconocimientodeiinformeelaboradoporelGrupo Ad Hocde Aspectos
Institucionales y en una evaluación preliminar se inclinopor que el instru
mento que se refierela Recomendación n.3/97 dei SGT 10 no revista ca
ráctervinculantey no esté sujetoa losmecanismos de soluciónde contro
vérsiasexistentesen elMERCOSUR, ya que no resultaconveniente vincu
larlamatéria socio-laboral con los instrumentos de políticacomercial.
Sinperjuiciodeello,y a finde contarcon mayores elementos dejuicio,
elGrupo Mercado Común estimó conveniente remitireste tema con todos
sus antecedentes, en consulta al Foro Consultivo Económico y Social.
En funciónde loexpuesto y conforme a loindicadoen elarticulo29
dei Protocolo de Ouro Preto se remite en consulta al Foro Consultivo
Económico y Social el presente tema, con sus correspondientes antece
dentes.
Hago propicia laoportunidad para reiterarles las seguridades de mi
consideración más distinguida.
Embajador Jorge Campbell
Secretario de Relaciones Económicas Internacionales
RESPUESTA A LA CONSULTA DEL GRUPO MERCADO COMÚN
SOBRE LA DIMENSIÓN SOCIO-LABORAL DEL MERCOSUR
O ForoConsultivoEconômico-Social do Mercosul,em faceà Consul
ta que o GMC lhe formulou, em sua XXIX Reunião (Ata n. 1/98), sobre
aspectos da Dimensão Social do Mercosul, encaminhada à Coordenação
Pro Tempore do FCES pela Nota SECEC n.663 de 18/05/1998, convocou
uma Plenáriaextraordinária, para a cidade de PortoAlegre, Rio Grande do
Sul, Brasil,nos dias 5 e 6 de novembro de 1998, e considerando que
— o Mercado Comum do Suló fundamental para acelerardesenvolvi
mento econômico com justiçasocial;
— a integração econômica e comercial envolve também aspectos
políticos,sociais e culturais;
— a adesão comum dos Estados-Partedo Mercosul aos princípiosda
Democracia Política, do Estado de Direitoe do respeito irrestritodos direi
tos civis e políticos do Homem constitui base irrenunciável do projeto de
integração;
— a Dimensão Social resultante do processo de integração deve ter
um tratamento institucionalatravés de instrumento que contemple os prin312

cfplos básicos e fundamentais universalmente consagrados nos acordos e
convenções internacionais, referentes à matéria, já ratificados pelos paí
ses do Mercosul.
E considerando a complexidade que o tema envolve e a diversidade
de opiniões (expressas nos documentos em anexo) entre as diferentes re
presentações do FCES em relaçãoàs indagações feitaspelo GMC, o Foro
apresenta as seguintes conclusões e recomendações:
1.com respeitoà natureza e eficáciajurídicado instrumento:
O setor empresarial entende que o instrumento deve ser uma De
claração Presidencial de Princípios, sem efeitovinculante e sem caráter
sanclonador.
O setor sindical entende que o instrumento deve tera forma de um
tratado multilateral,denominado ProtocoloSóciolaboral,com a mesma efi
cácia e nível hierárquico normativo destes;
2.com respeitoà localização institucionale hierarquiaque deve tero
órgão de. Aplicação.
Houve consenso que deve haverum órgão de seguimentodo referido
instrumento e que o mesmo deve tercomposição Iripartite(governos, em
pregadores e trabalhadores) e funcionarcomo um órgão auxiliardo GMC.
3.Mecanismo de adoção de decisões do referidoórgão.
Houve também consenso que o referido órgão de seguimento deve
manifestar-se por consenso dos trêssetores que o compõem. Suas apre
ciações devem ser remetidas diretamente à consideração do GMC.
Observação: as posições de cada setor estão fundamentadas nos
anexos.
PortoAlegre, 6 de novembro de 1998.
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L E G I S L A Ç Ã O (EMENTÁRIO)

EMENDA CONSTITUCIONAL N.28, LEI N. 9.958, DE 12.1.00 — DOU
DE 25.5.00 — DOU 26.5.00, pág. 1 13.1.00, pág. 2
— Retificação: DOU 29.5.00, pág. 1
Dá nova redação ao inciso XXIX do
art.7* e revoga o art.233 da CF.

LEI N. 9.867, DE 10.11.99 — DOU
11.11.99,pág. 1

Altera e acrescenta artigos à Consoli
daçãodasLeisdoTrabalho— CLT,aprova
da pelo Decreto-lei n. 5.452/43, dispondo
sobre as Comissões de Conciliação pré
via e permitindoa execução de títuloexe
cutivoextrajudicialna Justiçado Trabalho.

LEI N. 9.962, DE 22.2.00 — DOU
23.2.00, pág. 1

Dispõe sobre a criação e o funciona
mento de Cooperativas Sociais, visando
Disciplina o regime de emprego pú
à integração social dos cidadãos, con blicodo pessoal da administração fede
forme especifica.
raldireta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências.

LEI N. 9.876, DE 26.11.99 — DOU
N. 9.971, DE 18.5.00 — DOU
29.11.99, pág. 1 — Republicação: LEI
19.5.00, pág. 1
DOU 6.12.99, pág. 3
Dispõe sobrea contribuiçãopreviden*
cíáriado contribuinteindividual,o cálculo
do benefício, alteradispositivosdas Leis
ns. 8.212 e 8.213, ambas de 24.7.91. e
dá outras providências.

LEI N. 9.957, DE 12.1.00 — DOU
13.1.00, pág. 1
Acrescenta dispositivosà Consolida
ção das Leis do Trabalho — CLT, apro
vada pelo Decreto-lei n. 5.452/43, insti
tuindo o procedimento sumaríssimo no
processo trabalhista.

MENSAGEM N. 75, DE 12.1.00 —
DOU 13.1.00, pág. 3

Dispõe sobre o saláriomínimo a par
tirde 1®.5.96, e dá outras providências.

DECRETO N. 3.361. DE 10.2.00—
DOU 11.2.00, pág. 27
Regulamenta dispositivos da Lei n.
5.859/72, que dispõe sobre a profissão
de empregado doméstico, para facultar
o acesso do empregado doméstico ao
Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço — FGTS e ao Programa do Seguro-Desemprego.

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.950-64,
DE 26.5.00— DOU 28.5.00, pág. 8
Dispõe sobre medidas complementa
resao planoreale dá outrasprovidências.

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.952-24,
DE 26.5.00— DOU 28.5.00,pág. 10

Veta parcialmente o Projetode Lei n.
28/99 (n. 4.693/98 na Câmara dos De
Altera a Consolidação das Leis do
putados). que instituio procedimento su- Trabalho— CLT. para disporsobre o tra
balho a tempo parcial, a suspensão do
marissimo no processo trabalhista.
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contrato de trabalho e o programa de PROVIMENTO N. 2, DO TST/CGJT.
qualificaçãoprofissional,modificaasLeis DE 17.5.00— DJU 19.5.00,pág. 170
ns. 6.321/76, 6.494/77, 7.998/90, e
Os créditostrabalhistasapuradosem
9.601/98,e dá outrasprovidências.
reclamaçãotrabalhista,alémdeimpenhoMEDIDA PROVISÓRIA N. 1.982-71, ráveis,não podem serobjetode cessão.
DE 1a.6.00— DOU 2.6,00, pág. 20
RESOLUÇÃO N. 91, DO TST, DE
Dispõe sobre a participaçãodos tra 17.12.99— DJU 12.1.00, pág. 2
balhadoresnos lucrosou resultadosda
Editaa InstruçãoNormativan.17/99,
empresa e dá outrasprovidências.
que uniformizaa interpretaçãoda Lein.
.756,de 17.12.98,com relaçãoaorecur
MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.984-18, 9
DE 1*.6.00— DOU 2.6.00, pág. 21 sode revista.
AcresceealteradispositivosdasLeis RESOLUÇÃO N. 92, DO TST. DE
ns.8.437/92,9.028/95,e9.494/97,7.347/ 17.12.99— DJU 12.1.00, pág. 2
85, 8.429/92. 9.704/98, e o Decreto-lei
Editaa InstruçãoNormativan.18/99,
n. 5.452/43 e da Lei n. 5.869/73, e dá
queconsideraválidaparacomprovação
outrasprovidências.
do depósito recursalna Justiçado Tra
balho a guia respectivaem que conste
MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.986-6, p
elo menos o nome do recorrentee do
DE 1*.6.00— DOU 2.6.00, pág. 26 recorrido,o número do processo, a de
ignação do juízo por onde tramitou o
AcrescedispositivosàLein.5.859/72, s
feitoe a explicitaçãodo valordeposita
quedispõesobrea profissãode empre d
, desde que autenticada pelo banco
gado doméstico, para facultaro acesso ro
e
ao FundodeGarantiadoTempo deSer cebedor.
viço— FGTS e ao seguro-desemprego. RESOLUÇÃO N.94,DA STP,DO TST.
DE 27.4.00— DJU 9.5.00,pág.446
SÚMULA N. 235, DO STJ, DE
1°.2.00— DJU 10.2.00, pág. 20
Editaa InstruçãoNormativan.19,que
aprova normas relativas à inserção de
A conexãonãodeterminaareuniãodos temanaorientaçãojurisprudencialdoTST.
processos,seum delesjáfoijulgado.
RESOLUÇÃO N.236,DO CODEFAT.
SÚMULA N. 236, DO STJ. DE DO MTE, DE 27.4.00— DOU 2.5.00,
22.3.00 — DJU 17.4.00, pág. 113 pág. 12
prova anexo do Regimento Interno
NãocompeteaoSTJdirimirConflitos do A
Conselho
Deliberativo do Fundo de
de Competência entre juízos trabalhis AmparoaoTra
balhador— CODEFAT.
tasvinculadosa TribunaisRegionaisdo
Trabalhodiversos.
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.
665,
TST, DE 10.12.99 — DJU
PROVIMENTO N. 1, DOTST/CGJT, 15.12DO
.99, pág. 2 — Republicação:
DE 25.2.00 — DJU 2.3.00, pág. 1
DOU 21,12.99, pág. 3
Referendaatopraticadoem cumpri
OsTribunaisdeverãoorganizar-sede
mento à Resolução Administrativa n. forma a distribuirseusjuizesdassistas
665/99doTST.
titularesremanescentes em sistema de
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paridade de representação nos órgãos INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1, DO
judicantes da Corte, hipótese em que MTE/SIT, DE 23.3.00— DOU 2.5.99,
exercerãoajurisdiçãosegundoasregras pág.13
legais vigentesantes da publicação da
Dispõesobreosprocedimentosa se
Emenda Constitucionaln.24/99.
rem adotadospelosauditores-fiscaisdo
trabalho nas ações para erradicação
PORTARIA N. 6, DO MTE/SIT, DE do
trabalhoinfantile proteçãoao traba
18.2.00 — DOU 21.2.00,pág. 38
lhadoradolescente.
Altera o quadro que se refere o art. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 5, DO
405 da CLT.
MPAS/INSS, DE 16.12.99 — DOU
17.12.99, pág. 24 — Republicação:
PORTARIA N. 7, DO MTE/SIT, DE DOU 7.1.00, pág. 19
23.3.00 — DOU 24.3.00. pág. 36
Alteraçãoda guia de depósitosjudi
c
i
a
i
se extrajudiciais,da guiapara libe
CriaGruposEspeciaisdeCombateao raçã
odevaloresdedepósitosjudiciaise
TrabalhoInfantilede ProteçãoaoTraba extrajudiciais,instituídaspelaResolução
lhadorAdolescente— GECTIPA's ede INSS/PR n.711/99, dos códigos de re
finesua subordinação,finalidade,com ceitasconstantesdosAnexos lll-Ae B e
posiçãoe atribuições.
IV-Ae B da Ordem de ServiçoConjunta
INSS/PG/DAF/DFI n.95/99e instituino
PORTARIA N. 9, DO MTE/SIT, DE vos códigos.
30.3.00 — DOU 31.3.00, pág.21
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.23, DO
DE 31.5.00 — DOU
Alteraa Norma RegulamentadoraNR- MPAS/INSS,
1
9
.
6
.
0
Q
,
pág.
12
12,máquinaseequipamentos,paraacres
centaros subitens 12.3.11 e 12.3.11.1.
Inclusãodeempregadodomésticono
Fundode GarantiaporTempo de ServiPORTARIA N. 2.037, DO MTE, DE ço-FGTS.
15.12.99 — DOU 20.12.99,pág. 22
CIRCULAR N. 187, DA CEF, DE
Alteraa Norma Regulamentadora— 11.2.00— DOU 15.2.00, pág. 6
NR-22 que dispõe sobre trabalhossub
Estabelece procedimentos pertinen
terrâneos.
tes ao recolhimento dos depósitos de
FGTS nacontavinculadado empregado
PORTARIA N. 2.115, DO MTE, DE doméstico,referenteaocontraiodetraba
29.12.99 — DOU 30.12.99,pág. 38 lhofirmadonostermosdaLein.5.859/72.
Adotanovoformulárioparao Cadas CIRCULAR N. 188, DA CEF, DE
troGeral de Empregados e Desempre 24.3.00— DOU 28.3.00, pág. 12
gados— CAGED.
Introduz modificações nos procedi
mentos pertinentes aos recolhimentos
PORTARIA N. 6.211, DO MPAS, DE dos depósitosdo FGTS, da multaresci
25.5.00 — DOU 26.5.00, pág. 26
sória,do depósitodo FGTS do mês da
rescisãoe do mês imediatamenteante
Reajustaosbeneffciosmantidospela rioreà prestaçãodeinformaçõesà Pre
vidênciaSocial.
PrevidênciaSocial.
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JURISPRUDÊNCIA

TRIBUNAIS SUPERIORES (STF, STJ ETST)
001 — AÇÃO ANULATÓRIA. CABI de sujeitosindeterminados,pois,ousão
pessoasindeterminadasevinculadaspor
MENTO
circunstânciasde fato,ou são, no caso
deinteressescoletivos,umacategoriaou
De acordocom o art.486do CPC, a classe de pessoas, ligadas entre siou
açãoanulatóriasomenteéadmitidapara com a partecontrária,por uma relação
a desconstituiçãodedecisãomeramente jurídicade base.TST RR 289.186/96.4.
homologatória.TSTRXOF-ROAG495.570/ Rei.Min.ReginaF.A.RezendeEzequiel.
98.0. Rei.Min.JoséLucianodeCastilho DJU 28.5.99,pág.76,
Pereira.DJU 17.3.00,pág.54.
002— AÇÃO CAUTELAR. INOMINA
DA. SUSPENSÃO DE EXE
CUÇÃO DE SENTENÇA RESCINDENDA

004 — AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO.
COISA JULGADA
Se a improcedênciadeconsignatória
anteriornãoseprendeuapenasà insufi
ciênciade oferta,eisque reconhecida,
também, a mora do devedor, na parte
dispositiva,não há como elidir,noparti
cular,acoisajulgada.STJ REsp 39.7456/RS.Rei.Min.CostaLeite.DJU 28.6.99.
pág.101.

Em que pese o dispostono art.489
do CPC,conformevem admitindoadou
trinae a jurisprudência pacífica desta
Corte, verificados os pressupostos das
cautelares, fumus bonijurise periculum
Inmora,permite-seasuspensãoda exe
cução de sentençarescindendaatravés
de ação cautelar inominada. TST AC 005— AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODIFI
428.917/98.9. Rei. Min. Ricardo Mac
CAÇÕES INTRODUZIDAS
DonatdGhisi.DJU 17.9.99,pág.79.
NO TEXTO PERMANENTE
DA CONSTITUIÇÃO PELA
003— AÇÃO CIVILPÚBLICA. LEGI
EMENDA N. 19/98. PRETEN
TIMIDADE DO SINDICATO E
DIDA INTERPRETAÇÃO CON
CABIMENTO DA AÇÃO
FORME A CF, EM ORDEM A
RESGUARDAR-SEO DIREITO
Discute-sealegitimidadeativadosin
DOS SERVIDORES QUE AD
dicato para propor a ação civilpública,
QUIRIRAM ESTABILIDADE
bem como o cabimentodestaparacom
SOB O REGIME ANTERIOR
peliroempregadorafixarjornadadetra
balhoe a pagareventuaishorasextras.
Objetivoquenãose coadunacom as
Diferenteda presentehipótese,o objeto
daaçãocivilpúblicaéaplicaçãodasnor ações da espécie.STF ADIn 2.047-1/DF.
mas legaisexistenteseo seualcanceé Rei.Min. limar Galvão. DJU 17.12.99,
a defesa de interessestransindividuais pág.3.
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006— AÇÃO RESCISÓRIA.ADICIO obstouo trânsitoem julgado (CPC, arts.
NAL DE INSALUBRIDADE. 485, capute 495). Caso em que do jul
gamento do recurso de revista (decisão
BASE DE CÁLCULO
Caso em que a r.sentençarescindenda
deferiuadicionalde insalubridadetomando
por base de cálculo remuneração dos
empregados. Violados os arts.7°, Inciso
XXIII.da CF e 192 da CLT,tendoem vista
que a base de cálculopara o pagamento
do adicional de insalubridadeé o salário
mínimo, pois a CF de 1988, ao tratardo
adicional em questáo, remete o cálculo
do referidoadicional à leiordinária.TST
ROAR 390.730/97.6. Rei. Min. Joáo
Oreste Dalazen. DJU 17.3.00, pág. 51.

rescindenda) houve olerecimento tãosomente de exceção de incompetência
material da Justiça do Trabalho.Trânsito
em julgado operado após o decurso de
prazo para interposiçãodo recursocabí
vel.na hipótese, o recurso de embargos.
Declaração de decadência e extinçãodo
processo, mediante decisão equivalente
ã de mérito (CPC. art. 269, IV).TST AR
399.649/97.5. Rei. Min. João Oreste
Dalazen. DJU 18.6.99, pág. 52.

009 — AÇÃO RESCISÓRIA. DECA
DÊNCIA. TRÂNSITO EM
JULGADO
PARCIAL DA DE
007 — AÇÃO RESCISÓRIA. DECA
CISÃO RESCINDENDA.
DÊNCIA. CONTAGEM DO
CONTAGEM DO PRAZO
PRAZO

O prazo de decadência para o ajulzamento da rescisóriaque busca desconstituirsentença que apreciou o mérito no
processo trabalhista fluido exaurimento
do prazo para recurso da própria deci
são de mérito rescindenda ou da última
decisão que, não sendo de mérito,como
é o caso do não-conhecimento do apelo
porirregularidadede representação,obs
touo trânsitoem julgado (CPC, arls.485.
capute 495). Recurso ordinário inter
posto pela requerenteprovidopara,afas
tada a decadência, determinar o retorno
dos autos ao Tribunalde origem para que
aprecieos demais capítulosdo méritoda
ação rescisória. TST ROAR 431.326/
98.0. Rei.Min.João Oreste Oalazen.DJU
18.6.99, pág. 52.

A aplicaçãodo art.495 do CPC pres
supõe o efetivo trânsito em julgado da
decisão de mérito que se pretende res
cindir.Desse modo, se inexisterecursono
ponto especifico versado na rescisória,
que, incasu,6 o IPC de junho/87, não é
possivel renovar o diesa quopreclusivo
para o ajuizamento de ação rescisória,
jáque a coisajulgada objetoda rescisão
emergiu da sentença e não da última
decisão proferida na causa. Logo, no
particular, não se aplica o Enunciado n.
100 do TST e pronuncia-se a decadên
cia decretando a extinção do processo
com julgamento do mérito, nos termos
do art.269, incisoIV.do CPC.TST ROAR
416.450/98.4. Rei. Min. Ronaldo Lopes
Leal. DJU 3.3.00, pág. 65.

008 — AÇÃO RESCISÓRIA. DECA 010 — AÇÃO RESCISÓRIA. DOCU
MENTO NOVO. DISSÍDIOCO
DÊNCIA. INÍCIO DA CONTA
LETIVO
GEM DO PRAZO
O prazo de decadência para o ajuizamento da rescisóriaque busca desconstiluir sentença apreciativa do mérito no
processo de conhecimento fluido exau
rimentodo prazopara recursoda própria
decisão de mérito rescindenda, ou da
última decisãoque, não sendo de mérito,
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Por documento novo, tecnicamente,
nos termos do art.485, VII,do CPC, en
tende-seo documento cronologicamente
velho,de que a parte não pôde utilizar-se
no momento adequado, por absoluta im
possibilidade. Hipótese em que o docu
mento novo consistiria em decisão pro-

ferida em recurso ordinário em dissídio
coletivo transitada em julgado "anteriormente" à prolaçãodo acórdão rescindendo proferido em ação de cumprimento.
Inviabilidadede acolhimentode ação resci
sória porquanto a parte podia e deveria
louvar-se do documento existente ao
tempo da prolaçãodo acórdãorescindendo,
até porque de acesso públlco.TST ROAR
256.172/96.2.Rei.Min.JoãoOresteDalazen.
DJU 28.5.99, pág. 50.

011 — ACÃO RESCISÓRIA. ERRO
DE FATO

013— AÇÃO RESCISÓRIA.LEGITIMI
DADE PASSIVAAD CAUSAM
A jurisprudência desta Corte é no
sentidode que tem legitimidadeparapro
por ação rescisória aquele que foi parte
do processo, não havendo óbicepara que
o sindicatointegreo pólopassivoda ação
na qualidade de réu, na medida em que
agiu como substitutoprocessual de seus
associados na reclamação. TST ROAR
397.299/97.3. Rei. Min. Thaumaturgo
Cortizo. DJU 22.10.99, pág. 42.

014 — AÇÃO RESCISÓRIA. PETI
ÇÃO INICIAL.VIOLAÇÃO LI
O erro de fato a que alude o inciso
TERAL
DE LEI. PRINCÍPIO
IX,do art.485, do CPC, ocorrequando a
IURA NOVIT CURIA
sentença rescindenda admitir um fato
inexistente,ou quando considerarinexis
tente um fatoefetivamenteocorrido,não
podendo terhavidocontrovérsianem pro
nunciamento judicial sobre o fato que
dela tenha decorrido, e ainda que o erro
sejade planoapurávet porsimplesexame
dos autos,independentemente de provas.
A injustiça da sentença e a má aprecia
ção da prova não se constituem em “erro
de fato”,como definidono art.485, inciso
IX, do CPC para rescindir o v.Acórdão
atacado. TST ROAR 355.084/97.8. Rei.
Min.Mauro Cesar Martinsde Souza. OJU
26.11.99, pág. 70.

012— AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL
Ação rescisória fundamentada nos
“arts.485/495 do CPC”,com a exposição
do conteúdo fático do litígio,mas sem a
possibilidade de se aferir que o Autor
teria pautado o pedido de rescisão em
violação de literal disposição de lei.A
ausência de fundamentação expressado
pedido rescisórioem uma das hipóteses
taxativamenteenumeradas no art.485 do
CPC constitui caso de indeferimento de
planoda petiçãoinicial,a teordo art.267,
inciso l, do CPC. TST ROAR 324.013/
96.2.Rei.Min.João Oreste Dalazen.DJU
15.10.99, pág. 43.

É Indispensável “expressa indicação,
na petição inicial"da ação rescisória,“do
dispositivo" tegal "violado”,não se apli
cando, no caso,o princípioiuranovitcuria
{ROAR 327.452/96, Min. M. França, DJ
23.10.98, unânime; ROAR 277.298/96,
Min. R. Rezende, julgado em 18.8.98,
unânime; ROAR 295.972/96,Min.R.Leal,
julgado em 4.8.98, unânime; ROAR
275.437/96, Min. João Oreste Dalazen,
DJ 14.08.98, por maioria e AR 344.025/
97, Min.João Oreste Dalazen, DJ 3.4.98,
por maioria {Precedente jurisprudencial
n.2da SDI2J.TST RXOF-ROAR 318.079/
96.5. Rei. Min. Ronaldo Lopes Leal.DJU
12.11.99, pág. 65.

015 — AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO
DECADENCIAL. ÚLTIMO RE
CURSO INTERPOSTO NÃO
CONHECIDO PORQUE IN
TEMPESTIVO
O Enunciado n. 100 do TST não tem
incidêncianas hipótesesem que o último
recursointerpostonacausa nãofoiconhe
cido porque declarado intempestivo. Se
assim não fosse,"apartepoderia, a qual
quertempo,com abuso do direitoproces
sual, usarde recurso posteriorincabível
a todos os títuloscom o intuitomalicioso
de renovar o diesa quodo prazo deca-
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dencial paraa rescisória"(CcquejoCosia,
inAção Rescisória).TST ROAR 349.734/
97.1. Rei. Min. Francisco Fausto. DJU
17.12.99, pág. 147.

dem ficara descoberto, vem-se abrindo
uma exceção ao princípio da responsa
bilidade limitada do sócio, ao se aplicar
a teoriada desconsideraçãoda persona
lidade jurídica (disregardoilegalentity)
paraque o empregado possa, verificando
016 — AÇÃO RESCISÓRIA. RE a insuficiência do patrimônio societário,
CURSO INTEMPESTIVO. sujeitar à execução os bens dos sócios
DECADÊNCIA, DIESA QUO individualmente considerados, porém
solidariamente e itimitadamente, até o
O prazodecadencial conta-sedo trân pagamento integrai dos créditos dos
sito em julgado da decisão resclndenda empregados. TST ROAR 531.680/99.7.
(de mérito), e não da decisão que não Rei.Min.RonaldoLopesLeal.DJU 3.12.99,
conheceu do recurso por não atendidos pág. 64.
os pressupostos extrínsecos de admis
sibilidade.TST ROAR 527.656/99.6. Rei. 019 — ACIDENTE NO TRABALHO.
MICROTRAUMAS. TENOSMin. José Luciano de Castilho Pereira.
DJU 3.3.00, pág. 56.
SINOVITE

017— AÇÃO RESCISÓRIA. RECUR
SO ORDINÁRIO.MINISTÉRIO
PÚBLICO. PRAZO DECA
DENCIAL. ACORDO CELE
BRADO COM ENTE PÚBLICO
tnexlsteprevisão legal impondo a noti
ficação do Ministério Público quando da
homologação de acordo realizado pela
JCJ, do qual participeente público, bem
como também nâo há amparo legalpara
que o prazo decadencial transcorra dife
rentementeparao MinistérioPúblico,ini
ciando-se a partirda sua intimação pes
soal ou mesmo da sua ciência da cele
bração de acordo em que foiparte pes
soa jurídica de direito público. TST
RXOF-ROAR 390.679/97.1. Rei. Min.
Francisco Fausto. DJU 31.3.00, pág.25.

018— AÇÃO RESCISÓRIA. REVOL
VI MENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO

Inclui-se no conceito de acidente no
trabalho o microtrauma repetitivo que
ocorre no exercíciodo trabalho a serviço
da empresa, provocando lesãoque cause
Incapacidade laborativa. Precedentes.
STJ REsp 237.594/SP. Rei. Min. Ruy
Rosado de Aguiar.DJU 8.3.00, pág. 127.

020— ADICIONAL. DE 100% SOBRE
AS HORAS IN ITINERE
Como tempo de serviço correspon
denteà jornadade trabalhodeve serconsi
deradoapenaso relativoaodeslocamento
do empregado dentro da área do esta
belecimentoonde trabalhaou destepara
outroestabelecimentodo mesmo empre
gador. Assim, não faz sentido incidir o
adicional de horas extras em relação ao
tempo em que o empregado não estiver
prestandoserviçosou permanecer à dis
posição da empresa, mormente quando
não ficouevidenciadaa previsãode adi
cionalsobre as horas initinereno Instru
mento normativo.TST RR 308.546/96.5.
Rei.Min. JuraciCandeia de Souza. DJU
28.5.99, pág. 211.

O revolvlmentodo conjuntofático-probatório não se enquadra no escopo da
açãorescisória,quetemapenasindicações 021 — ADICIONAL D E INSALUBRI
DADE. BASE D E CÁLCULO.
nos estritostermos do ordenamento jurí
ART. 7®, IV, D A CF. SALÁRIO
dico vigente.RESPONSABILIDADE SOLI
MÍNIMO
DÁRIA. SÓCIO-COTISTA. TEORIA DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍ
DICA.— E m sede de direitodo trabalho,
O art. 7°, IV, da CF, ao estabelecer
em que os créditos trabalhistas não po servedada a vinculaçãoao saláriomínimo
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para qualquer fim visa, efetivamente,
evitaruma indexaçãoda economia, impe
dindo que a variação do saláriomínimo,
em virtude de sua vinculaçâo. constitua
um fator inflacionante. Ora, ao adotar o
salário mínimo como base de cálculodo
adicional de insalubridade, não se obje
tiva gerar efeitos econômicos, mas tãosomente estabelecer um parâmetro para
o cálculo.Ao proibirque seja adotado tal
procedimento estar-se-ia desvirtuando
institutosmateriais do direitodo trabalho,
tais como o próprio adicional de insalu
bridade, o salário profissional etc. Não
se pode olvidar, outrossim, a existência
de decisões, inclusive do Excelso STF,
autorizando a fixação do salário mínimo
como base para certoscálculos,como é
o caso dos alimentos e da indenização
por ato ilícito (STF — RT 124/228, RT
714/126, Súmula n.490do STF).TST E-RR
317.638/96.3. Rei. Min.José Luiz Vasconcellos. DJU 17.12.99, pág. 56.

024 — ADICIONAL DE INSALUBRI
DADE.EXPOSIÇÃO A RAIOS
SOLARES. TRABALHADOR
FtURAL.NR-15/MTB,ANEXO 7
Tanto o Anexo 7 da NR-15 do Minis
tériodo Trabalho, como a própriaNR-15,
submetem a insalubridade à inspeção,
previsão e laudo, o que não se compati
biliza com as peculiares condições da
sujeição a raiossolares.Disso se conclui
impertinentea concessão de adicionalde
insalubridade para o trabalhador em ati
vidade a céu aberto, dada a faltade pre
visãolegal.TST E-RR 318.217/96.6. Rei.
Min.José LuizVasconcellos.DJU 19.11.99.
pág. 16.

025— ADICIONALDE PERICULOSIDADE. ELETRICIDADE. DE
VIDO APENAS NO CASO DE
TRABALHO COM SISTEMA
ELÉTRICO DE POTÊNCIA
A Lei n. 7.369/85 criou o direito ao

022 — ADICIONAL DE INSALUBRI adicional de perlculosidade para o em
DADE. BASE DE CÁLCULO. pregado que exerce atividade no setor
REMUNERAÇÃO OU SALÁRIO de energia elétrica,atribuindoao decreto
regulamentar a especificação das ativi
dades que se exercem em condições de
Violao art.192 da CLT a decisão res- periculosidade. E estas atividades são
cindenda que determina o cálculo do sempre e tão-somenteaquelasem contato
adicional de insalubridade sobre a remu com sistema elétrico de potência, confor
neração e não sobreo salário.TST ROAR me expressamenteconstado quadroanexo
395.358/97.4. Rei. Min. José Luciano de ao Decreto n.93.412/86. Assim, embora
a lei não limite direito a este adicional
Castilho Pereira.DJU 17.3.00, pág. 54.
apenas aos empregados de empresa de
geraçãoe distribuiçãode energia elétrica,
023— ADICIONAL DE INSALUBRI limita-o, no entanto, apenas à hipótese
DADE. COLETA DE LIXO. do trabalho com sistema elétrico de po
tência.TST E-RR 262.792/96.3.Rei.Min.
LIXO URBANO
Vantuil Abdala. DJU 18.2.00. pág. 26.
Não se pode deferiradicionalde insa
lubridade em grau máximo para aqueles
prestadores de serviços que exercem
suasatividadesem faxinasou limpezasde
sanitários e pátios, tendo em vista tratarse a hipótese de lixourbano, que possui
em sua composição agentes biológicos
diversose resíduoshospitalares.TSTE-RR
325.989/96.5. Rei. Min. Vantuil Abdala.
DJU 31.3.00, pág. 19.

026 — ADVOGADO. BANCÁRIO.
CARGO DE CONFIANÇA
O advogado empregado de Banco,
sem poder de chefia, exerce função me
ramente técnica, enquanto tal, insusce
tívelde reputá-losob o páliodo art.224,
§ 2°, da CLT.TST RR 302.078/96.1. Rei.
Min.João Oreste Dalazen. DJU 28.5.99,
pág. 79.
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027 — ADVOGADO. EXIGÊNCIA DE
IDENTIFICAÇÃO, P O R MEIO
D E BOTTON O U ADESIVO,
PARATRÂNSITO E M DEPEN
DÊNCIAS D O TRIBUNAL

030 — AGRA V O DE INSTRUMENTO.
AUTENTICAÇÃO. D O C U M E N 
TO C O M U M AS PARTES. ART.
830 DA CLT. IN N. 6/96-TST
Determina a IN n.6/96 deste C. TST

Habeascorpusde que não se conhe que, no ato de formação do agravo de

ce, pornão se acharem causa direitode
locomoção, senão suposta restrição ao
exercício profissional. STF HC 79.084-4/
DF.Rei.Min.OctavioGallotti.DJU11.2.00,
pág. 20.
028 — A G R A V O D E INSTRUMENTO

Traslado deficiente. Falta da procu
ração outorgada ao advogado do agra
vado que substabeleceu, do acórdão re
corrido e da respectiva certidão de publi
cação no DJ.Aplicaçãoda Súmula n.228
e do art. 544, § 1®, do CPC. Imposição
da multaprevista no art.545 do CPC (cf.
Lei n. 9.756/98), fixada em 1% sobre o
valor da causa corrigido. STF AgRgAI
237,678-3/SE. Rei. Min. Sepúlveda Per
tence. DJU 22.10.99, pág. 63.
029 — A G R A V O DE INSTRUMENTO.
ART. 897, § 5*. DA CLT
Não se pode compreender como
taxativo o rol das peças obrigatórias
elencadas no inciso Ido § 5® do art.897
da CLT, na medida em que outras podem
se fazer necessárias à verificação, pelo
juízo adquem, dos pressupostos extrín
secos e intrínsecos de admissibilidade
da revista, caso seja provido o agravo.
Considerando-se, portanto,que o exame
de admissibilidade do recurso pelojuízo
a quo não possui eficácia vinculante do
ad quem, que, por isso mesmo, deverá
proceder ao seu reexame, inclusive
quanto à tempestividade da revista, não
objeto daquela primeira análise, revelase obrigatório o traslado de peças que
viabilizem a sua aferição,caso provido o
agravo de instrumento, e dentre elas a
certidãode publicaçãodo acórdão recor
rido, razão pela qual restou correta deci
sãoda E.Turma.TSTAG-E-AIRR548.317/
99.6. Rei. Min. Milton de Moura França.
DJU 3.3.00, pág. 37.
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instrumento, seja observado o comando
inserto no art. 830 da CLT, segundo o
qual as peças apresentadas em cópia
devem estar devidamente autenticadas.
Referida exigência deve-se ao fato de
que, em face dos avanços tecnológicos,
os documentos, hodiernamente, encon
tram-se muito mais sujeitos à incidência
das mais sofisticadasfraudes, cuja iden
tificação,quando possível,dá-se, muitas
vezes, apenas por meio de complexa
perícia. Com vistas a tentar minimizar a
ocorrênciade taisadulterações, o dispo
sitivoconsolidado em exame exige que,
no ato de sua apresentação, os docu
mentos encontrem-se ou no original ou
em certidão autêntica, expedida por ofi
cial cartoráriodevidamente investido de
fé pública. No caso dos autos, os docu
mentos trazidos pelo agravante encon
tram-se desprovidos de qualquer auten
ticação e.embora inexistaindiciode que
atente contra a sua idoneidade, estes
não atenderam à diretriz fixada pela IN
n. 6 desta Corte (item X), sendo irrele
vante o fatode se tratarde documentos
comuns às partes.TST E-AIRR 317.147/
96.6. Rei. Min. Milton de Moura França.
DJU 11.2.00. pág. 14.

031 — AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO
No processo trabalhistaa hipótesede
cabimentode Agravo de Instrumentores
tringe-se àquela prevista no art. 897, b
da CLT,ou seja,tão-somentecom o fimde
promover o processamento de recursos
que tiveram seu seguimento obstado por
meio de despacho. Na hipótesedos autos,
o Agravo pretende desconstituirdecisão
denegatória de reabertura de prazo e de
solicitaçãode intimaçãopessoal,situação
totalmente estranha àquela descrita no
referido dispositivo consolidado. TST

RIO MÍNIMO E DETERMI
NOU A BAIXA DOS AUTOS
AO TRT PARA QUE ALI SE
DECIDA QUAL CRITÉRIO
LEGAL SUBSTITUTIVO DO
ADOTADO É APLICÁVEL

AIRO 405.355/97.6. Rei. Min. Mauro
Cesar Martins de Souza. DJU 26.11.99,
pág. 69.

032— AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DOCUMENTOS DIFEREN
TES. VERSO E ANVERSO.
NECESSIDADE DE AUTEN
Improcedência da alegação de julga
TICAÇÃO
mento extrapetita.a decisão agravada

se limitoua alastara vinculação ao salá
riomínimo, nos termos do pedido formu
lado no RE; seja como for, o direito ao
adicionalde insalubridade— reconhecido
pelas instânciasordináriase não contes
tado pelo empregador — não pode ser
inviabilizadopelaproibiçãode vinculação
ao saláriomínimo. Impossibilidadeda fixa
ção de parâmetros a serem observados
pelas instâncias ordinárias na substitui
ção do critérioafastado, para evitarpos
sível relormatioinpejua.não deve o STF
prevenir a ocorrência de evento futuro,
033— AGRAVO REGIMENTALACOR incerto e inteiramente situado no plano
DO COLETIVO.ACORDO INDI da legislação ordinária, escancarando
VIDUAL DE TRABALHO. ALTE para as partes a via expressa da recla
RAÇÃOCONTRATUALOFENSA mação.Improcedênciada alegaçãodeque
AO ART.468 DA CLT.INOCOR- osautosdeveriamretornarà primeira ins
tância; a questão é de mérito, e não de
RÊNCIA
validadedas decisõesordinárias.Seguese que, ao negar provimento ao recurso
A alteração do regimede trabalho,de ordinário,o acórdão do TRT substituiua
cinco dias trabalhados por um de des sentença de primeiro grau:se,fazendo-o
canso para seis dias trabalhados pordois indevidamente a manteve e contrariou a
de descanso, instituídapor melo de acordo Constituição,esse o errorinjudicandoa
coletivo, não implica qualquer ofensa ao corrigir.STF AgRgAI 233.271-7/MG.Rei.
art. 468 da CLT. E isso porque, nessa Min. Sepúlveda Pertence. DJU 29.10.99,

Juntados aos autosdoisdocumentos
distintos (verso e anverso), impõe-se a
necessidade da autenticaçãode ambos.
No caso, o carimbo aposto no anverso
afirma,apenas, a autenticidadedo docu
mento ali constante, não se referindo
àquele contido no verso. Inteligênciado
art. 830 da CLT. TST E-AIRR 462.182/
98.0.Rei.Min.Mariade FátimaMontandon
Gonçalves. DJU 12.11.99, pág. 27.

hipótese, tem plena aplicação a norma
inserta no art. 619 da CLT, segundo a
qual "nenhuma disposição de contrato
individual de trabalho que contrarie nor
mas de convenção ou acordo coletivode
trabalho poderá prevalecer na execução
do mesmo, sendo considerada nuta de
plenodireitoTTSTAG-E-RR 304.885/96.8.
Rei. Min. Milton de Moura França. DJU
03.3.00, pág. 34.

034 — AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRA DESPACHO QUE
AFASTOUA INCIDÊNCIADO
ADICIONAL DE INSALU
BRIDADE SOBRE O SALÁ

pág.5.
035 — AGRAVO REGIMENTAL. DA
RECLAMADA
Agravo Regimental a que se nega pro
vimento, ante o acerto do r.despacho
denegatório, que fulcrou-se no quanto
dispõem o art. 894/CLT e Enunciado n.
297/rST.EMBARGOS DO RECLAMANTE.
INDENIZAÇÃO EM DOBRO. RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO, RELATIVAMENTE AO PERÍODO ANTERIOR
À OPÇÃO PELO REGIME DO FGTS. — A
jurisprudênciadesta Eg. SDl tem sidono
sentido de que, considerando a nova re-
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dação dada ao art. 453 da CIT, se o A liberdade de ire vir não fica compro
empregado continuaa trabalharna empre metida. não obstante o uso do aparelho.
sa, o período posterior à aposentadoria TST AG-E-RR 320.836/96.7. Rei. Min.
espontânea deve ser considerado novo Leonaido Silva.DJU 17.12.99, pág. 65.
contrato de trabalho. Logo, se o empre
gado vem a aposentar-se espontanea
mente e, posteriormente, é readmitido, 037— AGRAVO REGIMENTAL.LIQUI
DAÇÃO DE SENTENÇA. HO
não há que se falarem soma dos períodos
trabalhados na empresa. TST AG-E-RR
MOLOGAÇÃO DOS CÁLCU169.761/95.3. Rei. Min. Levi Ceregato.
LOS.TRÂNSITAEM JULGADO.
DJU 17.9.99. pág. 47.

036 — AGRAVO REGIMENTAL. DO
RECLAMADO
Nega-se provimento ao agravo regi
mental quando as razões apresentadas
não conseguem invalidaros fundamentos
expendidos no despacho denegatóriodo
Recurso de Embargos. RECURSO DE
EMBARGOS DA RECLAMANTE. PRELI
MINAR DE NULIDADE POR JULGA
MENTO EXTRA PETITA. — Consoante
a iterativa,notória e atualjurisprudência
deste Tribunal é inexigível o prequestionamento como pressuposto para admis
sibilidade da revista quando a violação
legal nasce na própriadecisão recorrida.
Orientação Jurisprudencial n. 119/SDI.
HORAS DE SOBREAVISO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. REPOSITÓRIO
NÃO AUTORIZADO.VIOLAÇÃO DO ART.
896 DA CLT.— EslaCorte tem entendido
que a partirdo momento em que um reper
tório de jurisprudência é por ela autori
zado, há possibilidade de as partes utili
zarem todas as suas edições, até mesmo
as anteriores ã data da sua inserção na
relaçãoelaboradaporestaCorte.HORAS
DE SOBREAVISO. USO DO BIP. — Se
gundo a atual, notória e iterativa juris
prudência desta Corte, sedimentada no
Precedente n. 49 da C. SDI, o uso do BIP
não é suficientepara caracterizaro regime
de sobreaviso, ou seja, o tempo de ser
viço à disposição do empregador, jáque
o empregado que o porta não estátolhido
em sua liberdade de locomoção, podendo
deslocar-se para qualquer parte dentro
do raiode alcance do aparelho e, assim,
disporde tempo para dedicar-se às suas
ocupações e, até mesmo, ao seu lazer.
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CORREÇÃO MONETÁRIA. IN
CLUSÃO DE NOVOS ÍNDICES.
IMPOSSIBILIDADE. JUROS
MORATÓRIOS. PERCENTUAL
APLICÁVEL

Homologados oscálculosde liquidação
sem impugnação oportuna da parte, em
razão do quefoiexpedidoo primeirorequi
sitóriocujosvalores foram pagos e rece
bidos,além da inegávelpreciusão,implica
em violaçãoda coisajulgadao deferimento
de novos indioesde correção monetária a
serem pagosem precatóriocomplementar.
São devidos juros legais de 6% a.a. e
não de 12%, como pretendeo agravante.
STJ AgRgEEMS 402/DF. Rei. Min.Fran
cisco Peçanha Marlins. DJU 7.2.00, pág.
109.

038 — AGRAVO REGIMENTAL. ME
DIDA PROVISÓRIA N. 1.49015/96. PRINCÍPIO DA ISONOMIA
O princípioda isonomia não autoriza
que situaçõesjurídicasdiversas tenham
o mesmo tratamentolegal.A Medida Pro
visória n. 1.490-15/96, ao dispensar a
autenticação das cópias das peças des
tinadas à formação do Agravo de Instru
mento ajuizado peias pessoas jurídicas
de direitopúblico,tem em conta as suas
peculiaridades, razão pela qual não se
aplica ãs empresas privadas, porque di
versa a natureza jurídica. TST AG-EAIRR 494.597/98.9. Rei. Min. Milton de
Moura França. DJU 18.2.00, pág. 21.

039 —

A G R A V O REGIMENTAL.
P R E Q U E S TIONAMENTO.
LITIGÂNCIA D E MÁ-FÉ.
R E C U R S O MANIFESTAM E N T E PROTELATÓRIO.
MULTA

Tem total pertinência a condenação
ao pagamento de multa e indenização
previstas no art. 18 do CPC. se a parte,
nos Embargos e no Agravo Regimental,
insiste na veiculação de fundamentação
superada pela jurisprudência sumulada
no Enunciado n. 297/TST, com o único
intuitode perpetuara lidecom argumentos
infundados, assoberbando ainda mais o
PoderJudiciário,com inequívocautilização
da via recursal com intuitomanilestamente
protelatório(CPC, art.17, incisoVII).TST
AG-E-RR 289.401/96.7. Rei. Min. Milton
de Moura França. OJU 31.3.00, pág. 14.
040 — A G R A V O REGIMENTAL.
PROCURAÇÃO. VIGÊNCIA

LIMITADA
Se a procuração outorgada pelorecla
mado tem sua vigêncialimitadaao período
de um ano, os atos nela fundados, após
o exaurlmento do referidoprazo, são abso
lutamente inexistentes.E issoporque,nessa
hipótese, emerge inequívoca irregulari
dade de representação técnica do recla
mado, ex vido art. 37 do CPC. TST AGE-RR 334.476/96.5. Rei. Min. Milton de
Moura França. OJU 31.3.00, pág. 15.

opõe, o qual se caracteriza pelaprestação
de serviços, sendo a atividade e não a
inatividade o pressuposto básico que
determina sua existência. O advento da
Lei n. 8.213/91, a par de sua natureza
previdenciária, não modificou o sistema
vigente,mas traduziuum avanço no sen
tidode facultarao empregado a perma
nência na empresa. Nestes termos,
indevida a multa de 40% sobre o FGTS
pelo período anterior à aposentadoria.
TST E-RR 320.076/96.9. Rei.Min.Vantuil
Abdala. DJU 31.3.00, pág. 19.
042 — APOSENTADORIA. E S P O N 
TÂNEA. EXTINÇÃO D O C O N 
TRATO D E TRABALHO
A jurisprudência iterativa, notória e
atual da C. SDI é no sentido de que a
aposentadoria espontânea implica, ne
cessariamente. extinção do contrato de
trabalho. Indevida a soma de períodos
anteriores e posteriores para efeito do
cálculo da multa de 40% do FGTS. TST
E-RR 331.196/96.5. Rei. Min. José Luiz
Vasconcellos. DJU 17.12.99, pág.57.
043— BANCÁRIO. ADVOGADO. CONFIANÇATÉCNICA. HO R A S EX
TRAS EXCEDENTESDASEXTA
O advogado que exerce estritamente
as atribuiçõestécnicasou os misteresda
advocacia não desempenha a função
de confiançaprevistano § 2ado art.224da
CLT.Embargos providospara restabelecer
a r.decisão de primeiro grau.TST E-RR
233.482/95.0. Rei.Min, Rider Nogueira de
Brito.DJU 3.3.00, pág. 39.

041 — APOSENTADORIA E S P O N 
TÂNEA. CONTRATO DE TRA 044 — BANCÁRIO. DIREITO C O N S 
BALHO. EXTINÇÃO. MULTA
TITUCIONAL. PROCESSUAL
D O FGTS
CIVIL. E TRABALHISTA. RE
C U R S O EXTRAORDINÁRIO
A aposentadoria é um benefício previTRABALHISTA. A L E G A Ç Ã O
denciário que possibilita ao empregado,
D E O F E N S A A O ART. 5®,
após determinado número de anos de
XXXV E LV, DA CF. H O R A S
prestação de serviços, encerrar suas ati
vidades laborais e garantir sua sobrevi
EXTRAS. ENQUADRAMENTO.
vência, mediante a percepção de proven
AGRA V O

tos de aposentadoria. Logo, ela é uma
das causas da extinção do contrato de
A questão decidida nas instâncias
trabalho, pois conceitualmente se lhe trabalhistas diz respeito à possibilidade.
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ou não,de um gerentede estabelecimento
bancário receber horas extras após as
oitohorasdiárias.Taisinstânciasconclui*
ram que sim, enquadrando a hipótesena
regra do art. 222, § 2®, da CLT. Se esse
enquadramento foi ou não correto, a
questão exauriu*seno contencioso infraconstitucional, onde a prestação jurisdicional não foi sonegada. Além, disso, é
pacificaa jurisprudência do STF, no sen
tidode não admitir, em RE, alegação de
ofensa Indireta à CF, por má interpreta
ção e/ou aplicaçãode normas infraconstitucionais, como sâo as trabalhistas,
materiais e processuais. STF AgRgAI
184.669-1/PR. Rei.Min.SydneySanches.
DJU 5.11.99, pág. 5.

aos empregadosde portariae de limpeza,
taiscomo porteiros,telefonistasde mesa,
contínuos e serventes, empregados em
bancos e casas bancárias1’.Vale dizer, o
referidodispositivoconsolidado é expresso
ao referir-seapenas aos empregados de
portariae limpeza, como beneficiáriosda
jornada reduzida de seis horas prevista
no art. 224 da CLT para os bancários.
Referida enumeração não tem sentido
generalizante, mas, repita-se, restritivo,
ou seja,abrange apenas os empregados
que prestam serviços na portaria e lim
peza, daía inviabilidadede sua ampliação
para abarcar o exercente de função de
encanador.TST E-RR 458.019/98.9.Rei.
Min.Miltonde Moura França.DJU 17.12.99,
pág. 79.

045— BANCÁRIO. GRATIFICAÇÃO 047— CIVIL.REGISTROS PÚBLICOS.
DE FUNÇÃO SUPERIOR A 1/3
CANCELAMENTO DE REGIS
DO SALÁRIO DO CARGO
TRO DO IMÓVEL ALIENADO
EFETIVO E INFERIOR AO
EM FRAUDE À EXECUÇÃO.
VALOR CONSTANTE DA NOR
IMPOSSIBILIDADE
MA COLETIVA
O pagamentode gratificaçãode função
em valor inferiorao previstoem conven
ção coletivanão descaracteriza o desem
penho de cargo de confiança, desde que
o percentualpago respeiteo limitede um
terço do cargo efetivo previsto no § 2®
do art.224 da CLT. Neste caso, o recla
mante não faz jus ao pagamento como
extradas7*e 84horastrabalhadas,sendolhedevido, todavia,se requerido,o paga
mento das diferenças entre o valor da
gratificaçãode função previsto em cláu
sula coletivae o efetivamente percebido.
Recurso de embargos conhecido e pro
vido paraexcluirda condenação as horas
extras, e, em consequência, a ajuda-alimentação e a multa convencional. TST
E-RR 4.261/89.7.Rei.Min.VantuHAbdala.
DJU 4.2.00, pág. 78.

046— BANCÁRIO.JORNADA REDU
ZIDA.ENCANADOR. ART.226
DA CLT. INAPLICABILIDADE
Dispõeo art.226 da CLT que“o regime
especialde 6 (seis)horastambém seaplica

326

A decisãoque declaraa fraudeà exe
cução sujeitaà penhorao imóvelalienado,
sem atingira transmissãoda propriedade,
cujo negócio jurídico é, tão-só, ineticaz
em retaçãoaocredor;omeiodeimpedirque
o imóvel volte a ser alienado, enquanto
a execução não for aparelhada, é o re
gistroda penhora, e não o cancelamento
do registroda propriedadeno Ofício Imo
biliário. STJ REsp 38.369/SP. Rei. Min.
Ari Pargendler. DJU 28.6.99, pág. 101.

048 — COMPETÊNCIA. CONFLITO
NEGATIVO
A competência é da Justiça Especia
lizadaquando trabalhistaa lide.STJ CC
25.864/SP. Rei. Min. Fontes de Alencar.
DJU 21.2.00, pág. 83.

049 — COMPETÊNCIA. CONFLITO
NEGATIVO
Cabe à Justiça Federal processar e
julgar a ação proposta por servidores
públicosfederaisa respeitode anuénios.
STJ CC 26.012/SP. Ret. Min. Fontes de
Alencar. DJU 21.2.00. pág. 84.

050 — COMPETÊNCIA. CONFLITO
NEGATIVO
É da Justiça Federal a competência
para o processo e o julgamento da ação
ordináriaem que servidor públicofederal
busca cômputo de tempo de serviço
prestado sob regime celetista para per*
cepção de anuênio. STJ CC 27.301/SR
Rei.Min.Fontesde Alencar.DJU 27.3.00,
pág. 63.

DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO TRA
BALHISTA.DAÇÃO DE BENS
EM PAGAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS ANTE
RIORMENTE DECRETADA
PELA JUSTIÇA ESTADUAL.
QUEBRA DA EMPRESA NÃO
DECRETADA.COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO
PARA EXECUTAR SEUS
JULGADOS. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL
PARA DECIDIR SOBRE A
INDISPONIBILIDADE DOS
BENS. CONFLITO INSTAU
RADO EM FACE DA DECISÃO
DA JUSTIÇA DO TRABALHO
QUE DETERMINOU A EN
TREGA DOS BENS AOS
CREDORES

051 — COMPETÊNCIA. CONFLITO
NEGATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA.CONTRATO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
NATUREZA JURÍDICA DO
PEDIDO E DA CAUSA DE
PEDIR.MATÉRIA ESTRANHA
À RELAÇÃO DE EMPREGO
E AO CONTRATO DE TRA
BALHO. ENTE FEDERAL IN
DICADO COMO UM DOS
RÉUS. COMPETÊNCIA DA
A determinaçãodosjuízostrabalhistas,
JUSTIÇA FEDERAL. CON no sentidode serarrombado o estabele
FLITO CONHECIDO E DE- cimento lacrado por ordem da Juíza de
Direito, a fim de serem entregues aos
SACOLHIDO
A fim de dirimir o conflito de compe
tência instaurado entre a Justiça Espe
cializada e a Justiça Comum, importa
perquirira causapetendie o pedidopara
aferir-se a natureza da tutelajurisdicional
pretendida. Pela natureza da lideé fixada
a competência.Cuidando-sede pretensão
vinculadaà execuçãode contratode previ
dênciaprivada,dissociadodo contratode
trabalho,afasta-se a questão da compe
tência da Justiça Especializada,devendo
o feito ser processado e julgado pela
Justiça Comum. Figurando na relação
processual, como ré, empresa pública
federal,impõe-se a competência da Jus
tiça Federal para apreciar o pedido. STJ
CC 15.743/RJ.Rei.Min.Sálviode Figuei
redo Teixeira.DJU 17.12.99, pág. 314.

052 — COMPETÊNCIA. CONFLITO
POSITIVO.JUÍZOESTADUAL
EDOTRABALHO.EXECUÇÃO

credores trabalhistasos bens dados em
pagamento em acordohomologado pelas
Juntas, importa em conllito positivo de
competência,em faceda existênciade dois
juízosafirmandoa suacompetência para
a prálica do mesmo ato processual. A
solicitaçãoda entregados bens perante
o Juízode Oireitoque determinaraa sua
indisponibilidadefoinegada aoscredores
trabalhistaspordecisãoque transitouem
julgadoe somente mediantea interposição
do recurso próprio poderiam eles haver
logrado a modificação dessa determina
ção.Aos juízostrabalhistascompete pro
mover a execução forçada dos seus jul
gados,— sentenças homologatóriasdos
acordos,mediantea penhora de bens da
devedora bastantes para a satisfação
do débito e posterioralienaçãojudicial.
STJ CC 23.185/PR. Rei. Min. Sálvio de
FigueiredoTeixeira.DJU 17/12/99, pág.
315.
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053— COMPETÊNCIA. EXRATIONE
LOCI.MOTORISTADE ÔNIBUS
DE ITINERÁRIO INTERESTA
DUAL OU INTERMUNICIPAL

objeto de embargos de declaração, fal
tando-lhe, assim, o indispensável prequestionamento (Súmulas ns.282 e 356),
STF RE 146.361-9/SP. Rei. Min. Moreira
Alves. DJU 17/12/99, pág. 29.

Conforme o § 3® do art.651 da CLT, é
facultadoao empregado apresentarrecla
mação no foroda prestação dos respec
tivosserviçosquando o empregador pro
mover realização de atividade fora do
lugar do contrato de trabalho. Conflito
julgado procedente, declarando-se a
competência da 2° JCJ de Taguatinga/
DF para apreciar a reclamação.TST CC
515.133/98.1. Rei. Min. Ronaldo José
Lopes Leal. DJU 18/02/00, pág. 38.

056 — CONFLITO DE COMPETÊN
CIA.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL
A Justiça do Trabalho é competente
para processar e julgar ação de respon
sabilidade civil proposta por empregado
contraex-empregadorem decorrênciade
danos morais ocasionados por ofensas
à honra do autor.Precedentedo STF (RE
n. 238.737-4/SP, 1B Turma). STJ CC
21.528/SP. Rei. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito.DJU 29.11.99, pág. 117.

054 — COMPETÊNCIA. FALÊNCIA.
EXECUÇÃO TRABALHISTA.
JUÍZO FALIMENTAR E JUS 057— CONFLITO DE COMPETÊN
TIÇA DO TRABALHO
CIA.AÇÃO PROPOSTA POR
EX-EMPREGADO VISANDO
REGULARIZAR A CARTEIRA
Decretada a falência,a execução dos
DE TRABALHO E PREEN
julgados, mesmo os trabalhistas, terão
CHIMENTO DE FORMULÁ
prosseguimento no JuízoFalimentar.Pre
cedentes. Execuções movidas contra
RIOS EXIGIDOS PELO INSS.
uma terceiraempresa, criada em decor
FUNDAMENTO DA PRETEN
rência de cisão parcial da falida,perma
SÃO QUE REPOUSA NO
necem em trâmiteperantea JustiçaEspe
VÍNCULO LABORAL. COM
cializada. STJ CC 22.093/ES. Rei. Min.
PETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
BarrosMonteiro.DJU 17/12/99,pág.314.
TRABALHO
055 — COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
DO TRABALHO

Tratando-se de ação movida por exempregado contra empregador visando
a regularizaçãodo tempo de serviçoano
tado na CTPS, bem como o preenchi
mentode formuláriosexigidospeloINSS
paraconcessãode aposentadoria,compe
tentepara dirimira controvérsia é a Jus
tiçado Trabalho,em faceda circunstância
de repousar a pretensão sobre vínculo
laboraiestabelecidoentreas partes.STJ
CC 26.310/SP.Rei.Min.WaldemarZveiter.
DJU 17.12.99, pág. 315.

O Plenário desta Corte e ambas as
suas Turmas (assim, a titulo exemplificativo, no CC n. 6.562 e nos RREE ns.
130.325, 136.193, 146.134, 181.176 e
220.286)firmaramo entendimentode que
compete à Justiça do Trabalho dirimir
demanda proposta por servidor estadual
contratado sob o regime da CLT, ainda
quando a pretensãodiga respeitoa van
tagens oriundas de leis estaduais apli
cáveisa funcionáriosestatutários.Dessa 058 — CONFLITO DE COMPETÊN
CIA.INDENIZAÇÃO. DANOS
orientação divergiu o acórdão recorrido
MORAIS. EX-EMPREGADO
quanto aos autores contratados pelo re
gime da CLT. Por outro lado, a questão
relativaao art.5®,II,da Constituiçãonão
Figurandocomo répessoafísica,repre
foiventiladano acórdãorecorrido,nem foi sentante legalda empresa em que traba-
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Ihava o autor, compete à JustiçaComum
o Julgamentode ação de indenização, por
não haver litígioentre empregador e em
pregado. STJ CC 26.755/GO. Rei. Min.
Eduardo Ribeiro.DJU 13.12.99. pág. 122.

059 — CONFLITO DE COMPETÊN
CIA. RECUSA DE REGIS
TRO DE PENHORA
O Juízo correlclonal,de caráteradmi
nistrativo,não pode contrariaratojurisdicional trabalhista que determina penhora
de bens. STJ CC 21.649/SP. Rei. Min.
Eduardo Ribeiro.DJU 17.12.99,pág.314.

LHISTAS.SERVIDORA MUNI
CIPAL ESTATUTÁRIA. NATU
REZA DA PRETENSÃO
Em se tratando de pretensãode direi
tos eminentemente trabalhistas, relativo
a servidor municipal regido pela CLT.
caracterizada está a competência da
Justiça Trabalhista. STJ CC 23.537/AL.
Rei. Min. Vicente Leal. DJU 28.06.99,
pág. 48.

063 — CONTRATO DE TRABALHO.
TÉRMINO. PROJEÇÃO. AVI
SO PRÉVIO. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. PROJEÇÃO
LEIN.7.238/84.INDENIZAÇÃO
ADICIONAL. DEVIDA

060 — CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. ART. 651,
Nos termos do art.9° da Lei n. 7.238/
CAPUT;DA CLT
84, o direitoà percepção da indenização
Consoantea jurisprudênciadesteTST
a aplicação do capuldo art.651 da CLT
deve prestigiar o princípio protetivo ao
hipossuflciente, permitindoo atoramento
onde o empregado prestou o serviço e,
por conseguinte, garantindo-lhe acesso
à Justiça. Precedentes do TST. TST CC
566.357/99.6. Rei. Min. Antônio José de
BarrosLevenhagen.DJU 10.12.99,pág.14,

adicionai se configura se a dispensa do
empregado ocorrerdentrodos trintadias
imediatamente anteriores à data-base.
Registre-se, entretanto, que o fato de o
término do contrato de trabalho haver
recaído no trintídioque antecede a database. em razão da projeção do tempo de
estabilidade previsto em norma coletiva
e do avisoprévioindenizado,não afastao
direito à parcela. E isso porque, se nos
termos do Enunciado n. 182/TST, o tempo
do avisoprévio, mesmo indenizado,contase para efeitodo pagamento da verba em
questão, idênticoraciocíniodeve serapli
cado em relação ao período de estabili
dade provisória.TST E-RR 250.305/96.3.
Rei. Min. Milton de Moura França. DJU
31.3.00. pág. 13.

061 — CONSTITUCIONAL. ADMI
NISTRATIVO. RECURSO:
OBRIGATORIEDADE DO
DEPÓSITO PRÉVIO DA
MULTA IMPOSTA. RECEP
ÇÃO DO ART.636, §1»,CLT,
PELACONSTITUIÇÃO.COM 064 —
PATIBILIDADE DA EXIGÊN
CIA COM O ART. 5®,LV,CF/
88.PRECEDENTE: ADIN N.
1.049-2 (CAUTELAR)
STF RE 210.246-6/GO. Rei.Min. Nel
son Jobim. DJU 17.3.00, pág. 28.

CONTRATO POR TEMPO
DETERMINADO. ATENDI
MENTO DE NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEP
CIONAL INTERESSE PÚ
BLICO (ART.37,IX,DA CF).
NATUREZA DA RELAÇÃO
JURÍDICA. INCOMPETÊN
CIA DA JUSTIÇA DO TRA
BALHO {ART. 114 DA CF)

062— CONSTITUCIONAL. COMPE
TÊNCIA.AÇÃO POSTULATÓAo prescrever a acessibilidade dos
RIA DE DIREITOS TRABA brasileirosa cargos, empregos e funções
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públicas (art. 37, inciso I,da CF), como
(orma ordinária de admissão no serviço
público, sempre precedida de concurso,
a CF contemplou, igualmente, a possibi
lidade de contratação para atendimento
de necessidade temporária e de excep
cional interesse público (art.37, incisos
I e IX, da CF). Trata-se, à semelhança
do antigo art. 106 da Carta Política de
1967, de contratação excepcional, que
refogeao âmbitoda legislaçãotrabalhista.
Realmente, não parece serde boa lógica
jurídica que o constituinte de 1988, ao
contemplar a relação de emprego no art.
37, inciso t,tenha disciplinadoa mesma
hipótese no inciso IX, utilizando-se de
terminologiadiferente.Se optoupor,expres
samente, referir-seà locução"contratação
portempodeterminadoparaatenderneces
sidade temporária de excepcional inte
ressepúblico"e,ainda,relegouà leia defi
nição de sua hipótese, por certo que
objetivou criarforma distintae, portanto,
fora dos limites da legislaçãotrabalhista,
amoidando-a segundo o DireitoAdminis
trativo.TST E-RR 295.782/96.5. Rei.Min.
Milton de Moura França. DJU 17.9.99,
pág. 51.

065 — CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.CF, ART. 8*.IV
É obrigatória apenas para os filiados
do sindicato. STF RE 195.885-5/DF. Rei.
Min. NelsonJobim. DJU 17.09.99,pág.66.

petição e nos mesmos autos, significa
riareconhecera possibilidadede proces
samento da cautelar pelo rito ordinário.
A legislação instrumental civilé clara ao
vedar o acolhimento da pretendida
cumulação, restandoimperiosa a neces
sidade de estritaobservância do preceito
em razão do princípiodo devido processo
legal insculpido no art.5®, inciso.LV, do
atualTextoConstitucional.DECADÊNCIA.
ENUNCIADO N. 100/TST. SENTENÇA
RESCiNDENDA IMPUGNADA MEDIANTE
RECURSO ORDINÁRIO TIDO PELO
TRIBUNAL C O M O DESERTO.— O Enun
ciado n. 100/TST incide na hipótese em
que o recurso interposto contra a deci
são rescindenda não tenha sido conhe
cido pordeserto ou por irregularidadede
representação processual. Admite-se
como exceção à aplicabilidadedo referido
verbete sumular a hipótese de recurso
julgado intempestivo, situação em que o
inícioda contagem do prazodecadencial
para propositurada ação rescisóriaocorre
ao término do prazo para manifestação
de recursocontraa decisãoa serdesconstitufda. TST ROAR 538.410/99.9. Rei.
Min.AntónioJosé de BarrosLevenhagen.
DJU 3.3.00, pág. 44.

068 — DANO PROCESSUAL. INDE
NIZAÇÃO. COMPETÊNCIA
Tratando-sede ação fundada em atos

ícitospraticados no curso do processo,
066 — CORREÇÃO MONETÁRIA. ailcompetência
paraa açãode indenização
DÉBITOS TRABALHISTAS. é da JustiçaComum,
embora taistenham
IPC DE MARÇO DE 1990
sidopraticadosem reclamaçãotrabalhista.
Conflito conhecido e declarado compe
Longe fica de vulnerar o art. 5*. tenteo suscitado.STJ CC 27.416/SR Rei.
incisos 11e XXXVI, da CF decisão profe Min.NilsonNaves.DJU 20.03.00, pág.34.
rida porTRT que determina a incidência
do índice de 84,32%. relativo ao IPC de
março/90, para correção monetária do 069 — DENUNCIAÇÃO DA LIDE.IN
COMPATIBILIDADE COM O
débito trabalhista. TST E-RR 428.906/
98.0. Rei.Min.VantuilAbdala.DJU 28.5.99,
PROCESSO DO TRABALHO
pág.32.
A denuncíaçãoda lide,modalidadede
067— CUMULAÇÃO DE AÇÃO CAU- intervenção de terceiro,prevista no art.70
do CPC, não se revela compatível com o
TELAR COM A PRINCIPAL
Processodo Trabalho,jáque serianeces
Admitir-se a cumulação do procedi sárioestendera competência desta Jus
mento principale do cautelar,na mesma tiçado Trabalhopara dirimirlitígiosentre
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empregadores.Istoporqueo art76doCPC
determinaque o julgadorlixe,na sentença,
a eventual responsabilidade regressiva
do denunciado. TST RR 274.531/96.8.
Rei. Min. Vantuil Abdala. DJU 17.9.99.
pág. 59.

070— DEPOSITÁRIOINFIELHABEAS
CORPUS. PRISÃOCIVIL
Admissivel a prisãocivilde depositário
que, assumindo a obrigação de restituir
os bens penhorados, não o taz,a despeito
de intimado. Alegação extemporânea de
que inexistira a apreensão física dos
objetos,matériaesla ademaisdependente
de dilação probatória, insuscetível de
etetivar-seno âmbito do habeas corpus.
Impertinência, no caso, da invocação do
"Pactode San José da Costa Rica". STJ
HC 9.5S6/PR. Rei.Min. Barros Monteiro.
DJU 17.12.99, pág. 369.

071 — DEPÓSITO RECURSAL.
SUBSTITUIÇÃO PROCES
SUAL
Nos casos de substituição processu
alpelosindicatode classe, não é exigida
a realizaçãode depósito recursalna conta
vinculada do FGTS porque, obviamente,
o sindicatonãoa tem.Os depósitos,nestas
hipóteses, devem ficar à disposição do
juízo e recolhidos em qualquer banco da
redearrecadadora e pagadora do FGTS,
ainda que em localidadediversada sede
do juízo. TST E-RR 406.750/97.6. Rei.
Min.VantuilAbdala.DJU 26.11.99,pág.55.

072 — DESCONTOS SALARIAIS A
TÍTULO DE ASSOCIAÇÃO
RECREATIVA

ficioe dos seus dependentes, não afron
tam o dispostono art.462 da CLT, salvo se
ficardemonstrada a existênciade coação
ou de outrodefeitoque vicieo atojurídico
(Enunciado n. 342 do TST). TST E-RR
306.006/96.3. Rei. Min. Maria de Fátima
Montandon Gonçalves. DJU 17.12.99,
pág. 65.

073 — DESLIGAMENTO DE LINHA
TELEFÔNICA
Em execuçãode sentença, a penhora
e o desligamento de linha telefônica não
feredireitolíquidoe certo do executado.
TST ROMS 434.063/98.0. Rei.Min. José
Lucianode CastilhoPereira.DJU 3.3.00,
pág. 54.

074 — DIREITO ADMINISTRATIVO.
BENS DE AUTARQUIA.REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL.
PENHORABILIDADE. PRIVA
TIZAÇÃO
O fatode os bens da Rede Ferroviária
Federalnão estarem sujeitosa usucapião
não quer dizerque eles sejam impenhoráveis. É ela uma autarquia e, como tal,
seus bens são suscetíveis de penhora.
Após a privatização, não há que se falar
em impenhorabilidade.STJ REsp 200.399/
SP. Rei. Min. Garcia Vieira.DJU 21.6.99,
pág. 89.

075— DIREITOCONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRA
BALHISTA. RECURSO EX
TRAORDINÁRIO TRABA
LHISTA: CLÁUSULA DE
ACORDO (SÚMULA N. 454).
PRESSUPOSTOS DE AD
MISSIBILIDADE.ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ART. 7o,
XXVI, DA CF.AGRAVO

Descontos salariais efetuados pelo
empregador, com a autorização prévia e
por escritodo empregado, para ser inte
grado em planos de assistência odontoNão cabe a esta Corte reexaminar,
lógica, médico-hospitalar, de seguro, de
previdência privada, ou de entidade coo em Recurso Extraordinário,Interpretação
perativa, cultural ou recreativa associa de cláusula de acordo (Súmula n. 454).
tivados seus trabalhadores,em seu bene Ademais, é pacífica sua jurisprudência.
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no sentidode nãoadmitirem RE, alegação
GADA PELO JUIZ PRESI
de ofensa indiretaà CF, por má interpre
DENTE DA JCJ. MANDADO
taçãoou aplicaçãoe mesmo inobservân
DE SEGURANÇA
ciade normas infraconstitucionais,como
são as que regulam os pressupostos de
O dirigentesindicaltem direitolíquido
admissibilidade do Recurso de Revista,
na Justiça do Trabalho. STF AgRgAI e certo a ser liminarmente reintegrado,
186.384-6/SP.Rel.Min.Sydney Sanches. ocorrendo a hipótese do inciso X, do art.
659, da CLT. Negado pedido pelo Juiz
DJU 18.2.00. pág. 57.
Presidenteda JCJ,esteatopode serata
cado por Mandado de Segurança. TST
076— DIREITO CONSTITUCIONAL. RXOF-ROMS 346.685/97.3. Rel. Min.
TRABALHISTA E PROCES José Luciano de Castilho Pereira. OJU
SUAL CIVIL.DISSÍDIOCOLE 28.5.99, pág. 51.

TIVO DE TRABALHO. NOR
MAS QUE ALTERAM O PA
DRÃO MONETÁRIO E ESTA
BELECEM CRITÉRIOS PARA
CONVERSÃO DE VALORES.
DECRETO-LEI N. 2.284/86.
RECURSO EXTRAORDINÁ
RIO:ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DO ATO
JURÍDICO PERFEITO. DO
DIREITO ADQUIRIDO E DA
COISA JULGADA (ART. 5«,
XXXVI, DA CF). PRESSU
POSTOS DE ADMISSIBILI
DADE. AGRAVO
Como salientadonadecisãoagravada,
"a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentidode que as normas que alteram
o padrão monetário e estabelecemcrité
riospara a conversãode valores,em face
dessa alteração, se aplicam de imediato
e sem as limitações do ato jurídicoper
feito, do direito adquirido e da coisa jul
gada (art. 5®. XXXVI, da CF), mesmo a
pretexto de eficáciade um dissídio cole
tivode trabalho”.Precedentes de ambas
as Turmas. E os ora agravantes não con
seguiram abalar os fundamentos da
decisão que indeferiu o processamento
do RE, nem como os da ora agravada.
STF AgRgAI 182.380-1/SP. Rel. Min. Syd
ney Sanches. OJU 18.2.00, pág. 57.

078 — EMBARGOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MÁ-FORMAÇÃO. CERTIDÃO DE
INTIMAÇÃO GENÉRICA.
NÚMERO DO PROCESSO
E NOME DAS PARTES. AU
SÊNCIA DE INDICAÇÃO.
CONHECIMENTO. VIABILI
DADE
O fatode a certidão de intimação de
despacho denegatório de Recurso de
Revista não indicar o número e as par
tes do processo a que se refere, não
pode servirde óbice ao conhecimento de
Agravode Instrumento, a pretextoou fun
damento de ser irregular. E isto porque
não compete às partes, mas ao serven
tuárioda Justiça, zelar pelo regular pre
enchimento das certidões processuais.
Realmente,dispõeo art.720,c/co art.712,
alínea h, ambos da CLT. competir aos
secretários dos Tribunais Regionais
“subscreveras certidões e os termos pro
cessuais”.TST E-AIRR 475.927/98.0.
Rel. Min. Milton de Moura França. DJU
17.12.99, pág. 81.

079 — EMBARGOS. COMPANHIA
ESTADUAL DE ENERGIA
ELÉTRICA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CF/67

077— DIRIGENTE SINDICAL. DES
Não é aplicávelo Enunciado n.331. II.
PEDIDA IMOTIVADA. REIN do TST, quando a contratação ocorreu
TEGRAÇÃO. LIMINAR NE antes da promulgação da atual Carta
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Política.Assim,atentoao princípiotempus 082 — EMPREGADO. VENDEDOR.
regitactum, incide no caso a regra da
DIREITO AO PAGAMENTO
CF/67, com a Emenda n. 1/69, vigente à
DAS COMISSÕES '
época da formação do liame empregatício,que não exigiaa aprovação em con
curso público para o emprego público e.
portanto,aplicávela orientaçãoconsubs
tanciada no Verbete n.256 desta Corte.
TST E-RR 206.063/95.7. Rei. Milton de
Moura França. OJU 8.10.99, pág. 55.

O pagamentodascomissõese percen
tagens deverá ser feito mensalmente,
expedindo o empregador, no fimde cada
mês, a conta respectivacom a cópia das
faturas correspondentes aos negócios
concluídos (art. 4®, da Lei n. 3.207/57).
Enquanto não concluídos os negócios,
080 — EMBARGOS. DECLARATÓ- com a expedição das faturascorrespon
dentes às vendas realizadas, porque o
RIOS. FINALIDADE R E S  pedido, proposta de compra e venda,
TRITA. AUSÊNCIA D E C O N  permanece em carteira, ou foicancelado
T E Ú D O IMPUGNATÓRIO
peto cliente,não há direitoao pagamento
das comissões.TST E-RR 300.241/96.7.
Destinam-seos Embargos Declarató- Rei.Min.AntônioJosé de BarrosLevenha
rios, unicamente, a sanar os vícios que gen. DJU 18.2.00, pág. 16.
o art.535 do CPC enumera. Destituídos
que são de conteúdo impugnatório. não 083 — EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
se prestam a questionaros fundamentos
P E Q U E N A DIFERENÇA N O
norteadoresda decisãocontraa qualsão
EXERCÍCIO DAS F UNÇÕES
opostos, nem a reapresentar ao juizoos
mesmos argumenlos que obviamente
O princípioda isonomia,pordefinição
desconsiderou, ao firmar seu convenci
exige igualdadede atribuições.O “quase"
mento em sentidocontrárioaos interesses não serve para que o juizdefira equipa
da parte embargante. TST ED-AG-E-RR ração salarial.Onde começaria ou onde
47S.872/98.9. Rei.Min.Armando de Brito. terminaria a exigência de serem as mes
DJU 18.2.00, pág. 16.
mas as funções? Identidade é um crité
rioque não admite a adoção, como sinô
081 — EMBARGOS. MULTA IMPOSTA nimo, da expressão "semelhança“.TST
NO JULGAMENTO DE EMBAR E-RR 334.753/96.2. Rei. Min. José Luiz
Vasconcellos, DJU 17.3.00, pág. 33.
GOS DECLARATÓRIOS
Não se afigurapertinentea aplicação
da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC se, a despeito da inexis
tência do vícioimputado ao acórdão, re
velam-se sustentáveis as ponderações
lançadas pela parte quanto à rigorosa
exigibilidade de prequestionamento da
matéria no acórdão recorrido, sobretudo
considerado o tema constitucional em
debate, alusivo à vedação de vincutação
do saláriomínimo paraqualquerfim,con
forme disposto no art.7*. IV,da CF. Em
bargos providos para exclusão da multa.
TST E-RR 217.866/95.5. Rei.Min.Antônio
José de BarrosLevenhagen. DJU 18.2.00,
pág. 16.

084— ESTABILIDADE.DA GESTAN
TE.AJUIZAMENTO DA AÇÃO
NO TERMO FINAL DA ESTA
BILIDADE
Frustrada a possibilidade de trabalho
pela inércia injustificada da empregada
em buscar a sua reintegração (verdadeiro
direito assegurado pela estabilidade),
não há como assegurar-lheas vantagens
pecuniáriascorrespondentesà “totalidade"
do períodoestabilitário,do contrárioresul
taria consagrado o enriquecimento sem
causa da postulante.Devidosos salários
decorrentes da estabilidade, todavia,
apenas a partirdo momento em que a em-
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pregada manifestou seu interesse em
reassumirsuas funções,qual seja,a data
em que ajuizou reclamatória trabalhista.
Embargos conhecidos e providos para
condenar a reclamada a pagar à recla
mante os salários do período da estabi
lidade provisória, desde a data do ajulzamento da ação até 5 (cinco) meses
após o parto, com o pagamento das fé
rias. 13® salárioe FGTS do período.TST
E-RR 347.831/97.3. Rei. Min. José Luiz
Vasconcellos. DJU 11.02.00, pág. 11,

em que lastreadas tanto a decisão da
Türma quantoa orientaçãojurisprudenclal
desta E. Corte, no sentido de que a dis
pensa do empregadoem virtudedo fecha
mento da filialda empresa não evidencia
o intuitodo empregadorde obstaculizaro
exercícioda liderançasindical,independe
de a única agência da comarca corres
ponder também à únicada base territorial
do sindicato.TSTAG-E-RR 485.888/98.3.
Rei. Min. Milton de Moura França. DJU
18.2.00, pág. 21.

085 — ESTABILIDADE. DO ART. 19 087 — EXECUÇÃO- FISCAL. PE
DO ADCT DA CF/88.CONSE
NHORA. AVALIAÇÃO. AR
LHO REGIONAL DE CORRE
REMATAÇÃO. PREÇO VIL.
TORES DE IMÓVEIS. ENTE
ARTS. 620 E 692, CPC
PARAESTATAL E NÃO AU
TÁRQUICO
Decorridoconsiderável lapsotemporal
Os Conselhos Regionaisde Corretores
de Imóveis identificam-secomo entidade
paraestatal,portanto, pessoa jurídicade
direito privado,e não de natureza autár
quica, daíporque seus empregados, que
não usufruem da condição de servidores
públicos, não são beneficiários da esta
bilidade prevista no art. 19 do ADCT da
CF/88. Regulados pelo Decreto-lei n.
968/69 e Decreto-lein.93.617/86desem
penham função de fiscalização do exer
cício profissional; não recebem subven
ções ou transferência da União, na me
dida em que possuem recursos próprios,
e igualmente não são destinatários das
normas legais sobre pessoal relativos à
administração interna das autarquias fe
derais.TST E-RR 117.785/94.6. Rei.Min.
Milton de Moura França. OJU 11.2.00,
pág. 13.

entre a avaliação e a arrematação, para
evltar-se prejuízo ao devedor e possível
obtenção de Indevida vantagem do
arrematante, sem a satisfaçãodo credor,
torna-se impositiva a reavaliação atuali
zada dos bens penhorados, assim obstando-seo leiloamentoporpreçovil(arts.
620 e 692, CPC). STJ REsp 117.156/SP.
Rei.Min. MiltonLuiz Pereira.DJU 8.3.00,
pág. 47.

088 — EXECUÇÃO. PENHORA.
ART.100DA CF.SUCESSÃO.
UNIÃO. VALIDADE

086— ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
DIRIGENTE SINDICAL. EX
TINÇÃO DE FILIAL DO RE
CLAMADO

Se à época em que foi realizada a
penhora, o BNCC ainda estava em pro
cesso de dissoluçãoporatode seus acio
nistas e. portanto, ainda não sucedido
pela União, revela-se legitimaa penhora
de seus bens. no que resulta inadmissí
vel a alegação de afronta ao art. 100 da
CF. Precedentes do Tribunal.TST E-RR
219.862/95.0. Rei. Min. Milton de Moura
França. DJU 17.9.99, pág. 49.

O escopo da garantia do dirigente
sindical contra a dispensa arbitrária se
encontra na proteçãodo direitode defesa
dos interessescoletivosda categoriapro
fissional. Nesse contexto, o fundamento

089 — EXECUÇÃO. PROCESSUAL
CIVIL. NOMEAÇÃO DE
BENS À PENHORA. IMPUG
NAÇÃO PELO CREDOR,
POR DESOBEDIÊNCIA À
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GRADAÇÃO LEGAL. ARTS, presente caso. STJ REsp 167.134/ES.
620, 655 E 656, I,CPC. RE Rei.Min.Carlos Alberto Menezes Direito.
DJU 7.6.99, pág. 103.
CURSO DESACOLHIDO
A ordem legal estabelecida para a
nomeação de bens à penhora não tem
caráter rígido, devendo sua aplicação
atender às circunstâncias do caso con
creto, à potencialidade de satisfazer o
crédito e à forma menos onerosa para o
devedor. A jurisprudência desta Corte
vem firmando orientação no sentido de
restringira penhora sobre o faturamento
da empresa a hipóteses excepcionais. A
destinação, dos ônibus nomeados à pe
nhora, ao transporte coletivo, por si só,
não amplia a depreciação desses bens
em relaçãoaosdemais veículos,uma vez
que esse mercado se orientaà finalidade
específica de transporte público de pas
sageiros.A divergência não se configura
se a recorrentese limitaa transcreveras
ementas dos acórdãos tidos como
paradigmas, sem fazero cotejo analítico
das teses supostamente em confronto.
STJ REsp 232.124/RJ. Rei. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira. DJU 17.12.99,
pág. 382.

090 — FGTS. SOBRE AS FÉRIAS
INDENIZADAS
As fériasindenizadas têm caráterniti
damente indenizatório.Portanto,o FGTS
não incide sobre esta parcela. TST RR
578.028/99.0. Rei. Min. Ricardo Mac
Donald Ghisi. DJU 22.10.99, pág. 121.

091 — FRAUDE.À EXECUÇÃO. PENHORA.TERCEIRO DE BOAFÉ. AUSÊNCIA DE REGIS
TRO DA CONSTRIÇÃO. PRE
CEDENTES DA CORTE
Na linha de precedentes da Corte,
não havendo registroda penhora, não há
falar em fraude à execução, salvo se
aquele que alegara fraude provar que o
terceiro adquiriu o imóvel sabendo que
estava penhorado, o que não ocorre no

092 — FRAUDE À EXECUÇÃO. CI
TAÇÃO. PENHORA
A fraude à execução pressupõe uma
de duas situações:a alienação de imóvel
na pendência de uma demanda, circuns
tância que só se caracteriza com a cita
ção válida, ou após o registroda penho
ra, caso não se demonstre a má-fé do
adquirente.Não ocorrendoqualquerdes
sas hipóteses, não se presume a fraude.
STJ REsp 235,639/RS. Rei. Min. Eduar
do Ribeiro. DJU 08.03.00, pág. 111.

093 — GREVE. DIAS PARADOS.
NÃO PAGAMENTO DOS SA
LÁRIOS. RELAÇÕES OBRIGACIONAIS. JUSTIÇA DO
TRABALHO. FIXAÇAO. IN
TERPRETAÇÃO DO ART.7®
DA LEI DE GREVE
A locução, contida no art.7® da Lei n.
7.783/89, de que as relações obrigacionais durante o período de greve devem
ser regidas poracordo,convenção, laudo
arbitraiou decisãoda Justiça do Trabalho
deve ser interpretada no espiritoem que
editada a Lei de Greve, ou seja, as par
tesdevem convencionarsobreos diasde
paralisação, mormente porque nesses
dias os contratos de trabalho encontramse suspensos. Nesse passo, cabe aos
dirigentesdo sindicatoe da empresa sen
tarem à mesa de discussão para ajustar
uma forma de compensação quanto aos
dias de paralisação; caso contrário, ca
berá à Justiçado Trabalho,no julgamento
do dissídiocoletivo,julgaro impassecole
tivo, não olvidando que, na hipótese de
greve, ainda que declarada não abusiva,
os contratos de trabalho ficaram suspen
sos. O JudiciárioTrabalhista, quando do
exame do processo coletivo,normalmente
arbitra uma forma de compensação de
horas,estabelecendouma horaa maisna
jornada semanal, até que se complete a
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afetiva compensação dos dias parados,
de sorte a dar cumprimento ao art.7® da
mencionada Lei de Greve.TST ED-E-RR
383.124/97.5. Rei. Min. Leonaldo Silva.
DJU 17.12.99, pág. 65.

097 — HORAS EXTRAS. INTEGRA
ÇÃO NO ADICIONALDE PERICULOSIDADE

Os adicionaisporatividadespenosas,
insalubres e perigosas têm natureza
remuneratória (CF, art. 7®, inciso XXIII).
094 — HABEAS CORPUS
Destinam-se a contraprestação da força
de trabalhoentreao empregador em con
Improcede o pedido de nulidade da dições especiaisde risco,perigoà saúde
ordem de prisão, quando não demons ou penosidade, São, pois, espécie de
trada a ilegalidade do ato ou abuso de plusespecial de salário. Resta portanto
poder da autoridade apontada como evidente, que o adicional de periculosicoatora. TST ROHC 482.831/98.6. Rei. dade. pago de forma habitual, compõe o
Min. José Luciano de Castilho Pereira, salário do Autor, e como tal, deve ser
considerado para o cálculo das horas
DJU 10.12.99, pág. 24.
extras. TST RR 347.687/97.7. Rei. Min.
RobertoT.Auersvald.DJU 28.5.99.
095 — HABEAS CORPUS. PRISÃO Moacyr
pág. 87.

CIVIL. ALIENAÇÃO FIDU
CIÁRIA
098— HORAS EXTRAS.TRABALHO
EM ATIVIDADE EXTERNA

A faltade devolução do bem alienado
fiduciariamenle não autoriza a prisão ci
vildo devedor. Precedente da Corte Es
pecial(ERE-sp 149.518). STJHC 10.945/
SP.Rei.Min.AriPargendler.DJU 13.12.99,
pág.139.

096 — HORAS EXTRAS. ACORDO
COLETIVO. TURNOS ININ
TERRUPTOS DE REVEZA
MENTO
Dispõe o § 2®, do art. 114 do Texto
Constitucional que as categorias dissi
dentes só podem buscar a prestaçãojurisdicional após a tentativa de negocia
ção coletiva.Neste diapasão, tem-seque
a Constituição buscou privilegiar a ne
gociação coletiva, dando uma valoriza
ção substancial aos acertos diretoscon
feccionados pelas categorias, indepen
dente da intervenção do Estado. Assim,
com o reforçodado à negociaçãocoletiva,
a CF passou a admitira flexibilizaçãodas
normas trabalhistasmediante Acordo ou
Convenção Cqletiva de Trabalho, tornan
do viável a adoção de turnos de reveza
mento superioresa seishoras.TST E-RR
283.958/96.7.Rei.Min.José LuizVasconcetlos. DJU 11.6.99, pág. 16.
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A inexistência de controle da jornada
de trabalho do empregado que trabalha
em atividade externa afasta o direito a
horas extras, em face da dificuldade de
se apuraro quantitativodessas horasex
traordinárias, independente de haversido
cumprida a determinação constante do
inciso I.do art. 62 da CLT, qual seja, a
anotação dessa condição na CTPS e no
registrodo empregado.TST E-RR 303.642/
96.6. Rei. Min. Rider Nogueira de Brito.
DJU 4.2.00, pág. 73.

099 — HORAS INITINERE.TEMPO
PERCORRIDO EM TRECHO
EXISTENTE NA ÁREA IN
TERNA DA EMPRESA
Nos termosda jurisprudência atualda
Eg. SOI, é considerado como hora in
itinereotempo gasto entre a portaria da
empresa e o local de serviçodo obreiro.
TST E-RR 341.426/97.7. Rei.Min.Vanluil
Abdala. DJU 10.12.99, pág. 13.

100 — IMPOSTO DE RENDA
Segundo o que preceitua o art.46, da
Lei n.8.541/92, "o imposto sobre a renda

incidente sobre os rendimentos pagos
em cumprimento de decisãojudicialserá
retido na fonte pela pessoa físicaou jurí
dica obrigada ao pagamento, no momento
em que, porqualquerforma,o recebimento
se torne disponível para o beneficiário".
Nestes termos, não se tem como deixar
de considerar o valor do crédito acumu
ladoda condenação para a incidênciado
imposto de renda, uma vez que o falo
geradordestese dá com a sentença condenatória e sua retenção deve ocorrer
imediatamente.TST E-RR 188.661/95.7.
Rei. Min. José Luiz Vasconcellos. DJU
11.6.99, pág. 15.

101 — JORNADA DE TRABALHO.
RESTABELECIMENTO DA
JORNADA PACTUADA DE
OITO HORAS

classista,postoque apenas havia expec
tativa de direito quando editada a MP,
cuja eficácia é reconhecida nas suas
sucessivas reedições. Recurso em Ma
téria Administrativa conhecido e provido
paranegara pretensáo.TSTRMA 455.304/
98.3. Rei. Min. Armando de Brito. DJU
11.2.00, pág. 3.

104— JULGAMENTO ULTRA PETITA
Viola os arts- 460 e 515, caput. do
CPC, decisão que defere ao recorrente
pleito diverso do requerido nas razões
recursais, extrapolando os limites da
matéria impugnada. TST RR 593.840/
99.6. Rei.Min.ValdirRighetto.DJU 17.3.00,
pág. 92.

105 — JUSTIÇA DO TRABALHO.
DISPONIBILIDADE DE EM
O retorno à jornada pactuada de oito
PREGADO PÚBLICO

horas diárias por motivo de promoção,
após o exercício de cargo cuja jornada
reduzida eslá ao abrigo do art. 227 da
CLT, não importa em lesão ao direito
adquirido nem representa alteração uni
lateralprejudicialao empregado.TST RR
493.668/98.8. Rei. Min. João Oreste
Dalazen. DJU 28.5.99, pág. 85.

O Plenário desta Corte, ao julgar o
MS 21.236, firmou o entendimento de
que "a garantia constitucional da dispo
nibilidade remunerada decorre da esta
bilidade no serviço público, que é asse
gurada, não apenas aos ocupantes de
cargos, mas também aos empregos pú
blicos, já que o art. 41 da CF se refere
102 — JORNADA DE TRABALHO. genericamente a servidores". Dessa
TURNO DE REVEZAMENTO orientação divergiuo acórdão recorrido.
STF RE 247.678-1/RJ. Rei. Min. Moreira
O que revelao direitoà jornada redu Alves. DJU 26.11.99, pág. 134.
zida de seishorasnão é a inexistênciade
intervalo para descanso e alimentação, 106 — JUSTIÇA GRATUITA. MAN
mas sim o sistema de revezamentoa im
DADO DE SEGURANÇA.
plicaro trabalhoem turnosdiversoscom
CUSTAS PROCESSUAIS
alternânciasemanal.STF AgRgAI238.0034/SP.Rei.Min.Marco Aurélio.DJU 18.2.00,
A simples declaração de pobreza por
pág. 59.
parte do reclamante, ainda que firmada
no prazo recursal, é suficiente para as
103 — JUIZ
segurar o direito à Justiça Gratuila, in
dependentemente de atestado e ainda
Os magistrados classistas que até a que o último salário haja sido superior
edição da primeira MP n. 1.523/96, con ao dobro do mlnlmo legal. Direitolíquido
vertida na Lei n. 9.528/97, não tinham e certo do impetrante em gozar dos be
implementado todos os requisitosda Lei nefícios da justiça gratuila, por encon
n.6.903/81, a qualfoirevogada, não pos trar-sedesempregado sem percepçãode
suem direito à aposentadoria como juiz qualquersalário.Recurso Ordinárioconhe-
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eido e providopara conceder a segurança.
(ROMS 347.481/97. Ac. 347.481/98, Rei.
JoãoOresteDalazen).TST AIRO 568.449/
99.7. Rei.Min. RicardoMac Donald Ghisi.
DJU 4.2.00. pág. 100.

Inexistênciade legalidade ou abusividade
nadeterminaçãode bloque»de linhastelefônicas.TSTROMS 458.244/98.5.Rel.Min.
JoãoOresteDalazen,DJU 17.3.00,pág.51.

111 — MANDADO DE SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO DE JUIZ
DA EXECUÇÃO CONSIS
Homologada contade liquidação,não
TENTE
EM EXPEDIÇÃO DE
se pode, quando se trate de atualizá-la,
revero valorantes fixado,o que importa
MANDADO COM DETERMI
riaofensaà coisajulgada.STJ EOivREsp
NAÇÃO AO INSS DE RECO
190.815/RS. Rei. Min. Eduardo Ribeiro.
NHECIMENTO E/OU AVER
DJU 13.12.99, pág. 121.
BAÇÃO DE TEMPO DE SER
VIÇO PARA EFEITO DE APO
108— MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTADORIA EM DECOR
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
RÊNCIA DE DECISÃO EM
RECLAMATÓRIA TRABA
Em alguns casos em que se caracte
LHISTA AJUIZADA COM PE
riza fundado receio de dano irreparável
DIDO DE ANOTAÇÃO NA
é possivel a antecipação de tutela em
CTPS
reclamação trabalhista, porque assim
107— LIQUIDAÇÃO.COISAJULGADA

autorizam os arts.273 e 461 do CPC e o
art. 659, inciso X, da CLT. TST ROMS
320.954/96.0. Rei.Min. Ângelo Mário de
C. e Silva. DJU 17.12.99, pág. 140.

Na conformidade da lei,conceder-se-á
mandado de segurança para proteger
direito liquido e certo sempre que, ile
galmente ou com abuso do poder, al
109— MANDADO DE SEGURANÇA. guém sofrerviolação ou houverjusto re
ATO DISCIPLINAR
ceiode sofrè-lapor parte de autoridade.
O impetrante aponta como ato objeto da
Não se dará mandado de seguran ação mandamental o mandado expedido
ça quando se tratarde ato disciplinar, peioJuízoda execução paracumprimento
salvo quando praticado por autoridade de decisãojudicial,invocando, primordial
incompetente ou com inobservância de mente, sua ilegalidade ante suposto
formalidade essencial na constituiçãodo extravasamento dos limites objetivos e
atoou dos procedimentosadministrativos subjetivos da coisa julgada. Inexistindo
que lhederamcausa.TST ROAG 327.551/ recurso previsto no ordenamento jurídi
96.1. Rei. Min. Gilberto Porcello Petry. co apto a viabilizaro questionamento da
DJU 25.2.00, pág. 4.
legalidade do ato, evidencia-se o cabi
mento do mandado de segurança, con
110— MANDADO DE SEGURANÇA. trariamente ao decidido pela Corte de
BLOQUEIO DE UNHAS TE origem. Verificando-se manifesta ilegali
LEFÔNICAS PENHORADAS dade da autoridade coatora por expedir
determinação de cumprimento de obri
O desligamento da linha telefônica é gação a quem não foiparte no feito,immeio de coerção insito ao próprio con põe-se a concessão da segurança para
ceitode penhora. Se a penhora não recai cassar a deliberação constante do ato
sobre bem corpóreo, mas em direito de impugnado. TST RXOF-ROMS 576.894/
uso, a apreensão pode exprimir-se na 99.8. Rei. Min. Antônio José de Barros
perda provisóriado exercidodessedireito. Levenhagen. DJU 17.3.00, pág. 47.
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112— MANDADO DE SEGURANÇA.
CABIMENTO. PENHORA EM
BENS PARTICULARES DOS
SÓCIOS

são de existência do recurso próprio, no
CPC, qual seja,os embargos de terceiro.
Incidem as disposições do art.5®, inciso
li,da Lei n. 1.533/51, segundo as quais
“não se dará mandado de segurança
Incabível a via estreitae excepcional quando se tratar (...)" de despacho ou
do mandado de segurança como suce decisão judicial, quando haja recurso
dâneo de recurso ou de ação cujo ma previsto nas leis processuais ou possa
nejo provoca automaticamente suspen sermodificadoporviade correição”.TST
são do ato impugnado. Inadmissível, as ROMS 399.041/97.3. Rei.Min.Renato de
sim, mandado de segurança objetivando Lacerda Paiva. DJU 10.12.99, pág. 29.
questionara legitimidadede penhora em
bens particulares de sócio, eis que 115— MANDADO DE SEGURANÇA.
oponíveis embargos de terceirodotados
COOPERATIVA. LIQÜIDAÇAO
de efeito suspensivo (CPC, art. 1.052).
EXTRAJUDICIAL. SUSPEN
Inteligênciado art.59,inciso II,da Lei n.
SÃO DA RECLAMAÇÃO TRA
1.533/51. Recurso ordinário a que se
nega provimento (TST ROMS 276.945/
BALHISTA
96 — Ac. SBDI2. Rei. Min. João Oreste
DalazenJ.TST ROMS 544.542/99.7. Rei.
Esta Eg. Corte, por meio do ROMS
Min.RicardoMac DonaldGhlsl.DJU 3.3.00, 199.356/95, decidiu que a Lei n. 5.764/
pãg.61.
71, em seu art.76, determina a suspen
são da ação Judicial contra cooperativa
113— MANDADO DE SEGURANÇA. em liquidaçãoextrajudicial,peloprazode
CONTRA ATO DO JUIZ DA um ano.Tendo em vistaqua o credor tra
EXECUÇÃO QUE MANDOU balhista deve se munir de um titulojudi
REALIZAR DEPÓSITO EM cial para poder habilitar-se junto à mas
DINHEIRO EM OUTRO ESTA sa liqüidanda,as ações e execuções tra
BELECIMENTOOFICIAL.ART. balhistas devem seguir seu trâmite nor
666, INCISO I,DA LEI ADJE mal,aindaque se encontreo devedorem
de liquidação extrajudicial, de
TIVACIVIL.DIREITO LÍQUIDO processo
modo a tornar o crédito do empregado
E CERTO
tíqüidoe certojuntoà massa liqüidanda.
Não exsurge direito liquido e certo à No caso, verifica-se que a reclamação
Nossa Caixa — Nosso Banco em ser que busca ter seu curso suspenso está
depositária do numerário penhorado, em fase de execução provisória, não se
porquanto compete ao juiza escolha do tendonotíciade que o ativoda impetrante
estabelecimento elencado no art. 666, esteja sofrendo qualquer constrição ju
inciso I, do CPC. TST ROMS 365.588/ diciai,em prejuízodo juízouniversal,que
97.7. Rei. Min. Ronaldo Lopes Leal.DJU jusliiique a imediata sustação e conse
quente concessão da segurança. TST
17.9.99, pág. 77.
ROMS 394.583/97.4. Rei. Min. Thauma114— MANDADO DE SEGURANÇA. turgo Cortizo. DJU 22.10.99, pág.41.

CONTRA O MANDADO DE
PENHORA DO JUIZ PRESI 116 — MANDADO DE SEGURANÇA.
DENTE DA JCJ DE CORNÉCUSTAS PROCESSUAIS.
ÜO PROCÓPIO/PR, QUE DE
JUSTIÇA GRATUITA
TERMINOU A PENHORA DE
NUMERÁRIO CREDITADO
A simples declaraçãode pobreza por
EM NOME DA IMPETRANTE parte do reclamante, ainda que firmada
no prazo recursal, é suficiente para as
Incabível o mandado de segurança seguraro direitoà Justiça Gratuita, inde
contra o referido ato, em face da previ pendentemente de atestadoe aindaque
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o último salário haja sido superior ao judicial.TST ROAG 395.748/97.1. Rei.
dobro do mínimo legal. Direito líquido e Min. José Luclano de Castilho Pereira.
certo do impetrante em gozardos bene DJU 17.3.00, pág. 54.
fícios da justiça gratuita, por encontrarse desempregado sem percepção de 119— MANDADO DE SEGURANÇA.
qualquersalário.TST AIRO 572.316/99.6.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDI
Rei. Min. Ricardo Mac Donald Ghisi.DJU
CIAL. SUSPENSÃO DA EXE
10.12.99, pág. 29.

CUÇÃO

117— MANDADO DE SEGURANÇA.
INCABÍVEL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA

Provada a irregularidade nas socie
dades anônimas, os bens pessoais dos
sócios respondem para satisfazer as dívi
das quando a empresa-executada não
Incabível o tvr/ícomo sucedâneo de tem mais bens para satisfazeros créditos
outro remédio processual idôneo e apto Judiciais trabalhistas de seus ex-empre
a corrigirvirtualilegalidadedo ato impug gados. TST ROMS 400.343/97.2. Rei.
nado (Lei n. 1.533/51, art.5®. II).A deci Min.Thaumaturgo Cortizo.DJU 22.10.99,
são proferida em exceção de incompe pág. 42.
tência,embora não comporte recursode
imediato, poderá ser impugnada como 120— MANDADO DE SEGURANÇA.
questão preliminar de recurso ordinário
PENHORA EM DINHEIRO
após a prolação da sentença (CLT, art.
799, § 2°).TST ROMS 394.579/97.1. Rei.
Consoante a iterativa jurisprudência
Min. João Oraste Dalazen. DJU 28.5.99, deste Tribunal Superior, ato que deter
pág. 50.
mina penhora em dinheiro para garantir
créditoexeqüendo, não feredireito líqui
118— MANDADO DE SEGURANÇA. do e certo do executado, na medida em
INTERPOSIÇÃO DE RECUR que apenas obedece à gradação do art.
SO CONTRA O ATOJUDICIAL 655 do CPC. TST ROMS 544.548/99.9.
Rei.Min. Ricardo Mac Donald. Ghisi.DJU
IMPUGNADO
3.3.00, pág. 59.
Segurança requerida contra alo judi
cialque determinoua expediçãode man
dado de readmissão, deferindo, em re
clamação, pedido de tutela antecipalória de mérito, determinando, em conse
quência, execução provisóriade senten
ça ainda não transitada em julgado.Pretende-se em suma ver sustado o ato e
atribuído efeito suspensivo ao Recurso
Ordinário que interpôs contra a senten
ça, mediante o qual a impetrante defen
de a inaplicabilidadeda tutela antecipada
na Justiçado Trabalhoe aindao méritoda
reclamação. Tal circunstância torna
inviável o Mandado de Segurança, uma
vez que não poderão haver decisões
conflitantes ou não acerca da mesma
questão. Relevante à hipótese, o fatode
que não é dado ã parte valer-sede expe
dientes diversosparaatacaro mesmo ato
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121— MANDADO DE SEGURANÇA.
PREVISÃO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO-CABIMENTO
Mandado de segurança impetradopor
ex-sócio contra determinação de penhora
e desligamento de linhas telefônicas de
sua propriedade. Incabível o mandamus
quando o impetrantedispõe de ação pró
pria, dotada de efeito suspensivo, no
caso, embargos de terceiro(Lein. 1.533/
51, art.5®, inciso II.e Súmula n.267, do
Excelso STF). O mandado de segurança
não pode ser utilizado como sucedâneo
de recurso ou de outro remédio jurídico
idôneo a coibiro supostoatoofensivoao
direitodo impetrante.Trata-se de um re
médio heróico,a serutilizadoinextreinis.
TST ROMS 413.536/97.6. Rei.Min.João
Oreste Dalazen. DJU 17.3.00, pág. 52.

122— MANDADO DE SEGURANÇA.
REINTEGRAÇÃO.ANTECIPA
ÇÃO DATUTELA PROFERIDA
EM SENTENÇA. NÃO CABI
MENTO
A concessão da tutela antecipada na
própria sentença pode ser impugnada
mediante recursoordinário,o que implica
o não-cabimento do mandado de segu
rança, na conformidadedo contidono art.
5», II,da Lein. 1.533/51 e Súmula n.267/
STF,TST ROMS 399.690/97.5. Rei. Min.
AntônioJosé de BarrosLevenhagen. DJU
17.12.99, pág. 140.

com acórdãos veiculados nos DJU de 7/6
e 8.11.96, respectivamente. STF RE
215.624-8/MG. Rei. Min. Marco Aurélio.
DJU 17.3.00, pág. 29.
124 — OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA
A obrigação de fazernão enseja exe
cução provisória. Segurança concedida
para obstar reintegração de empregado,
determinada antes do trânsito em julgado
da decisão da ação trabalhista em que
discutidaa matéria.TST R O M S 394.580/
97.3. Rei. Min. José Bráulio Bassini. DJU
18.2.00, pág. 31.

123 — MANDATO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA.PRO 125— ÔNUS DA PROVA.VULNERAÇÃO AO ART.896 DA CLT
CESSO DO TRABALHO
No âmbito do processo do trabalho,
admite-se o credenciamento do profis
sional da advocacia mediante mandato
epudacla,sendo suficienteque estacon
signe o respectivo representante acom
panhando a parte. RECURSO EXTRA
ORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALI
DADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NORMAS LEGAIS.CABIMENTO.— A intangibilidade do preceito constitucional que
assegura o devido processo legal dire
cionaao exame da legislaçãocomum. Dai
a insubsistência da tese no sentido de
que a ofensa à Carta Política da Repú
blicasuficientea ensejaro conhecimento
de extraordináriohá de serdiretae frontal.
Caso a caso, compete ao STF exercer
crivo sobre a matéria, distinguindo os
recursos protelatóriosdaqueles em que
versada, com procedência, a transgres
são a textoconstitucional, muito embora
torne-se necessário, até mesmo, partirse do que previstona legislaçãocomum.
Entendimento diverso implica relegar à
inocuidade dois princípios básicos em
um Estado Democrático de Direito:o da
legalidade e do devido processo legal,
com a garantia da ampla defesa, sempre
a pressuporema consideraçãode normas
estritamentelegais.Precedentes: RRER
n.s 158.215-4/RS e 1S4.159-8/PR, por
mim relatados,perantea Segunda Turma,

O ônus da prova diz respeito à sua
produção. A falta de provas, quanto a
certo fato que interessa ao processo e
que poderá terinfluênciana decisão, pre
judica aquele a quem incumbia o ônus
da prova. Porém, uma vez produzidasas
provas, independentemente de quem
as produziu— no caso,com a juntadade
cartões de ponto e contracheques peio
reclamado — o juizé livrepara apreciálas. a teor do art. 131 do CPC. O julga
dor,então, pode firmarsua convicçãode
forma favorável a uma ou a outra parte,
subordinando-se à lei e ao que eletiva
mente provado nos autos. TST E-RR
272.592/96.1. Rei. Min. Rider Nogueira
de Brito.DJU 17.12.99. pág. 86.

126— OPERADOR DE TELEX. EN
QUADRAMENTO NO ART.
227 DA CLT. IMPOSSIBILI
DADE
Exercendo a reclamante a função de
operadora de telex,não tem ela direitoà
jornada reduzida prevista no art.227 da
CLT, endereçado especificamente aos
operadores de telefonia, telegrafia sub
marinaou subfluvial.TSTE-RR 383.954/
97.2. Ref.Min.VantuilAbdala.DJU 17.9.99,
pág. 62.

341

127— PAGAMENTO. DE PARCELAS
ViNCENDAS. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE. INCLU
SÃO EM FOLHA DE PAGA
MENTO.OBRIGAÇÃO DEVIDA
A inclusão em

folha de pagamento do
adicionalde periculosidade é consequên
cia lógico-legal, e decorrente, como é
óbvio, do fato de que todo e qualquer
pagamento salarial deve ser objeto de
documentação para finstrabalhistas, fis
cais e previdenciários.O fatode o adicio
nal tornar-se indevido no futuro, quando
afastada sua causa geradora, mediante
eliminação da periculosidade, por certo
que será motivo para excluir o título da
folhade pagamento, mas não impedir sua
inclusão enquanto não ocorrer o fato extintivo do direito. TST E-RR 346.451/
97.4. Rei. Min. Milton de Moura França.
DJU 17.12.99, pág. 70.

neração do morto, que lhe servirá de
paradigma integral.STF AgRgAI 257.9844/CE. Rei.Min.Sepúlveda Pertence. DJU
17.3.00, pág. 20.
130 — POLICIAL MILITAR. CON
TRATO DE TRABALHO.TRABALHO LÍCITO. EFICÁCIA

O serviçoque executa o policialmilitar,
junto à empresa privada, pode se revelar
proibido, na medida em que a legislação
não lhe permite outra atividade fora do
regime profissional que o vincula ao Esta
do, mas certamente não se pode dizer
que esteja a executar trabalho ilícito. A
proibição pode acarretar-lhe consequên
cias punitivasas mais diversas, por força
de deveres específicos decorrentes de
regulação normativa própria da atividade
policial.Mas certamenteque, perante seu
empregador, pessoa que se beneficiou
de seu trabalho Ifcito e não ilícito, res128 — PENHORA. IMÓVEL EM GA salte-se, há que prevalecer a proteção
RANTIA DE CÉDULA DE emergente das normas trabalhistas,ante
o principio do contrato-realidade. TST
CRÉDITO INDUSTRIAL
AG-E-RR 304.710/96.4. Rei. Min. Milton

A penhora de bem alvo de cédula de
crédito industrial configura violência ao
inciso XXXVI do art. 5° da CF, em lace
do que dispõe o art.57 do Decreto-lei n.
413/69.TST E-RR 461.298/98.5.Rei.Min.
Rider Nogueira De Brito. DJU 10.12.99,
pág. 10.

129 — PENSÃO. POR MORTE DE
SERVIDOR PÚBLICO (CF,
ART. 40. § 59).INTERPRE
TAÇÃO
Na interpretação do art.40, § 5*. da
CF, firmou-se o entendimento do STF. a
partirdo Ml 211,RTJ 157/411,no sentido
de que para conciliar-se com a parte ini
cial do preceito — segundo a qual "a
pensão por morte corresponderá à tota
lidade dos vencimentos ou proventos do
servidorfalecido”— a melhor interpretação
de sua parte finalé a que vinculao "limite
estabelecido em lei”, que ali se prevê,
não ao valorda pensão, mas ao da remu
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de Moura França. DJU 17.9.99, pág. 52.

131 — PRAZO
‘Se o recurso foiconsiderado intem
pestivo, conta-se o prazo para propor a
rescisória sem levar em consideração a
interposição do recurso, uma vez que
estenão poderia terproduzidoo efeitode
afastaro trânsitoem julgado da decisão
rescindenda"{TST, ROAR 98.603/93,Ac.
SDI 3993/95, Rei. Min. José Luiz de
Vasconcellos, DJ-15.12.95).TST ROAR
349.535/97.4. Rei. Min. Ricardo Mac
Donald Ghisi. DJU 15.10.99, pág. 53.

132 — PRAZO. PARA INTERPOR
RECURSO ORDINÁRIO EM
MATÉRIA ADMINISTRATIVA
O prazodo art.108 da Lein.8.112/90
é parao chamado recursohierárquicopró
prio e não para o recurso hierárquico Im
próprio como é o Recurso Ordinário em

Matéria Administrativa, que, por ser pre
vista regimental e sumularmente, tem
como prazo para sua apresentação 5
(cinco) dias, conforme aplicação exten
sivada Lein.5.584/70.segundo a melhor
exegese doutrinária. TST ED-RMA
534.450/99.1.Rei.Min.Armando de Brito.
DJU 17.3.00, pág. 2.

133— PRELIMINAR DE NULIDADE.
DO ACÓRDÃO POR NEGA
TIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Não incorre em negativa de presta
ção jurisdicional decisão que expõe os
motivos em que se fundaram o conven
cimento do órgão julgador, em respeito
ao principioconstitucionalda fundamen
tação prevista no art.93, IX, da Consti
tuição da República. ADICIONAL N O 
TURNO. PRORROGAÇÃO DA JORNADA
DE TRABALHO NOTURNA. VIOLAÇÃO
D O ART. 896 DA CLT NÃO CARACTE
RIZADA.— Cumprida integralmentea jor
nada no período noturno e prorrogada
esta,devidoé também o adicionalquanto
às horasprorrogadas,exegesedo art.73,
§ 5a,da CLT .Violaçãodo art.896 da CLT
não caracterizada, TST E-RR 253.521/
96.2. Rei. Min. Rider Nogueira de Brito.
DJU 4.2.00, pág. 72.
134 — PRESCRIÇÃO. E M B A R G O S
DE DIVERGÊNCIA N O RE
C U R S O ESPECIAL. ADMI
NISTRATIVO E P R O C E S 
SUAL. SERVIDOR. EN Q U A 
DRAMENTO.
REVISÃO.
PRESCRIÇÃO D O F U N D O
DE DIREITO

135— PRESCRIÇÃO.TRABALHISTA
Reduzindo-se o art. 7a, XXIX, da
Constituição,à fixaçãodo prazo prescricional,é questãoinfraconslitucionaisaber
se atinge o “fundo do direito“ou apenas
as prestações anteriores ao biênio; de
qualquermodo, a jurisprudência do STF
(v.g.RE 47.844, V.Nunes, RTJ 19/348;
AgRAg 109.852,Gallotti,DJ 9.5.86;AgRAg
132.226, Borja, DJ 21.9.90; AgRAg
152.725, Moreira Alves, DJ 4.4.97) nâo
admite, no RE contra acórdão que julga
improcedente ação rescisória fundada
em ofensaà literaldisposiçãode lei,a rei
teraçãoda tese formulada contra a deci
são rescindenda. STF AgRgAI 237.9555/PE.Rei.Min.Sepúlveda Pertence.DJU
22.10.99, pág. 63.

136— PRISÃO CIVIL.ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
Legitima a prisão civil do devedor
fiducianteque não cumprir mandado ju
dicialpara entrega de coisa ou seu equi
valente em dinheiro. Decreto-lei n. 911/
69 recepcionado pelaCF/88. Precedente
do Plenário(HC 72.131/RJ).STF AgRgAI
244.371-6/MG. Rei. Min. Nelson Jobim.
DJU 17.3.00,pág. 9.

137 _ PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁ
RIO INFIEL.LEGITIMIDADE.
ART. 5«, INCISO LXVII. DA
CF.JURISPRUDÊNCIA

O STF, no julgamento do HC 72.131
(Plenário,23.11.95), decidiu serlegitima
Uma vez que discute-sena ação ordi a prisão civil do devedor fiduciante que
nária revisãode enquadramentofuncionai, não cumpriro mandado judicialpara en
e o mesmo se deu há mais de dez anos tregar a coisa ou seu equivalente em di
da propositura da ação, prescreve o pró nheiro, tendo em vista que houve recep
prio fundo de direito, e não apenas as ção do Decreto-iei n.911/69 pela Carta
parcelas do qülnqüênlo. Entendimento Política atual. Entendimento reafirmado
que vem prevalecendo nesta Seção. Pre no julgamento do RE 206.482 e do HC
cedentes.STJ EDREsp 180.590/PB.Rei. 76.561 (Plenário. 27.5.98). STF RE
Min. José Arnaldo da Fonseca. DJU 254.689-5/GO. Rei. Min. limar Galvão.
13.3.00, pág. 127.
DJU 10.12.99, pág. 39.
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138— PROCESSO CIVIL.PENHORA.
BEM DE FAMÍUA. FRUTO DE
AÇÃO PAULIANA. FRAUDE
CONTRA CREDORES. NÃO
APLICAÇÃO DA LEIN.8.009/90

ÇÃO. SÚMULA/STJ, ENUN
CIADO N.7.RECURSO NÃO
CONHECIDO

Tendo a Turma Julgadora entendido
que o imóvel rural do recorrente não se
De acordo com a orientaçãojurispru- enquadrava na hipótese do art. 649, X,
dencial que se firmou na 4“Turma, se o CPC. por se destinar à criação e comer
bem penhorado retornaao patrimôniodo cialização de cavalos de raça, aduzindo
devedor em virtude da procedência de que jáhaviaduas penhoras decorrentes
ação pauiiana, não tem aplicação a im- de créditos trabalhistas no mencionado
penhorabilidade preconizada pela Lei n. imóvel, tendo, ainda, nada alirmado a
8.009/90.sob penade prestigiar-sea má- respeito do tamanho do imóvel e quanto
fédodevedor.Precedentes:REsps 123.495/ à existência de outros bens em nome
M G (DJ de 18.12.98) e 119.208/SP (DJ do executado, inviável o cabimento do
de 2.2.98), ambos da relatoria do emi recursoespecial,porincidênciado Enun
nente Min. Sálviode FigueiredoTeixeira; ciado n. 7 da Súmula/STJ. STJ REsp
e REsp n. 170.140/SP (DJ de 17.5.99), 138.097/SP. Rei. Min. Sálvio de Figuei
pormim relatado.STJ REsp 141.313/RS. redo Teixeira. DJU 21.6.99. pág. 159.
Rei.Min.CésarAsforRocha.DJU 21.2.00,
pág. 127.
141 — PROCESSUAL. CIVIL. PE

139 — PROCESSUAL. CIVIL.CON
FLITO NEGATIVO.AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR CULPA
DE EX-EMPREGADORA DE
CORRENTE DE ACIDENTE
DO TRABALHO. NATUREZA
CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL
A ação de indenização por ato ilícito
da ex-empregadora, quando decorre de
sequela físicaoriundada atividadelaborai,
é de naturezaeiva,e cabeserprocessada e
julgada perante a Justiça Estadual. Pre
cedentes do STJ. Conflito conhecido,
para declarar competente o Juízode Di
reito suscitado, da 2* Vara de Pindamonhangaba, SP. STJ CC 22.711/SP. Rei.
Min.AldirPassarinhoJunior.DJU 13.12.99,
pág. 122.

140 — PROCESSUAL. CIVIL. MÓ
DULO RURAL. IMPENHORABILIDADE.CPC, ART.649,X.
EXEGESE VALORATIVA. RE
CURSO ESPECIAL. REEXAME DOS FATOS. VEDA
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NHORA. BEM ABSOLUTA
MENTE IMPENHORÁVEL.
CPC. ART.649,VI.NULIDA
DE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. RENÚN
CIA DO DEVEDOR. IMPOS
SIBILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Em se tratando de nulidade absoluta,
a exemplo do que se dá com os bens
absolutamenteimpenhoráveis (CPC, art.
649), prevalece o interesse de ordem
pública, podendo ser ela argüida em
qualquer fase ou momento, devendo in
clusiveser apreciada de oficio.O execu
tadopode alegara impenhorabilidadede
bem constrito mesmo quando já desig
nada a praça e não tenha ele suscitado
o tema em outra oportunidade, inclusive
em sede de embargos do devedor, pois
talomissão não significarenúnciaa qual
quer direito, ressalvada a possibilidade
de condenação do devedor nas despe
sas pelo retardamento injustificado,sem
prejuízode eventual acréscimo na verba
honorária,a final.STJ REsp 192.133/MS.
Rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.
DJU 21.6.99, pág. 165.

142 — PROCESSUAL. MANDADO 145 —
DE SEGURANÇA. EMPRESA
TRANSPORTADORA.LEGITI
MIDADE. PERMISSÃO OU
TORGADA SEM LICITAÇÃO
Empresa que se dedica ao transporte
de passageiro tem Interesse e legitimi
dade para impetrar Mandado de Segu
rança com o escopo de desconstituir
outorga de linhas, sem licitação pública.
ADMINISTRATIVO. ATO NULO. FUNDA
MENTO INIDÓNEO. — É nuloo atoadmi
nistrativo que se apóia em fundamento
inidôneo. STJ MS 5.964/DF. Ret. Min.
HumbertoGomes de Barros.DJU 20.3.00,
pág. 33.

PROFESSOR. REMUNERA
ÇÃO DAS AULAS EXCE
DENTES. APLICAÇÃO DO
ART. 7»,INCISO XVI DA CF

Havendo descumprimento da jornada
máxima consignadapela LeiConsolidada,
deve o empregador sujeitar-se ao paga
mento do adicional pelo trabalho suple
mentar. Entendimento contrário, tornaria
letra morta o contexto legal pertinente à
matériaem epígrafe,porquantoa remune
raçãodo trabalho extraordináriode forma
superiorao normalvirá,exatamente, deses
timular a prática reiterada de exigir do
professor a prestação de serviços além
do limitefixado.TST E-RR 301.522/96.0.
Rei. Min. José Luiz Vasconcellos. DJU
3.3.00. pág. 29.

143 — PROCESSUAL CIVIL. CON 146— RADIOATIVIDADE.ALCANCE
FLITO DE COMPETÊNCIA.
DA LEI N. 1.234/50
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO.AUTOR DA AÇÃO
Os reclamantes não gozam das van
CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMI tagens da Lei n. 1.234/50, pois, apesar
de serem empregados de entidade de
DADE
natureza autárquica, não lidavam direta
O Ministério Público do Trabalho tem mente com substâncias radioativas,pró
intervenção obrigatória nos processos ximos à fonte de irradiação. TST E-RR
em que atua como custos legis, sendo 227.756/95.5. Rei.Min.JuraciCandeia de
imprópria a sua atuação voluntária em Souza. DJU 11.6.99, pág. 17.
sede de conflito de competência susci
tado entre as Justiça Comum Estadual e 147— RECURSO. MANIFESTAMENTE INFUNDADO. ABUSO DO
Especializada nos autos de ação civil
DIREITO DE RECORRER. IM
pública por ele ajuizada. STJ EDCC
14.466/ES. Rei. Min. Vicente Leal. DJU
POSIÇÃO DE MULTA À PAR
27.3.00. pág. 63.
TE RECORRENTE (CPC,ART.

144 — PROCESSUAL CIVIL.CON
FLITO NEGATIVO DE COM
PETÊNCIA. FGTS. PARCE
LAS NÃO DEPOSITADAS
PELO EMPREGADOR
Reclamação trabalhista postulando o
depósito de parcelas do FGTS devidas
pelo empregador. Por se tratar de pre
tensão fundada em relação de emprego,
competente para seu julgamento é a jus
tiçalaborai.STJ CC 21.856/SP. Rei.Min.
Felix Fischer. DJU 13.3.00, pág. 125.

557.§2«,NA REDAÇÃO DADA
PELA LEI N. 9.756/98). PRÉ
VIODEPÓSITO DO VALOR DA
MULTACOMO REQUISITODE
ADMISSIBILIDADE DE NOVOS
RECURSOS.VALOR DA MUL
TA NÃO DEPOSITADO. EM
BARGOS DE DECLARAÇAO
NÃO CONHECIDOS. MULTA E
ABUSO DO DIREITO DE RE
CORRER
A possibilidadede imposiçãode multa,
quando manifestamente inadmissível ou
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infundado o agravo, encontra fundamento
em razSes de caráterático-jurídico,pois,
além de privilegiar o postulado da leal
dade processual, busca Imprimir maior
celeridade ao processode administração
dajustiça,atribuindo-lheum coeficientede
maior racionalidade,em ordem a conferir
efetividade à resposta jurisdicional do
Estado.A multaa que se refereo art.557,
§ 2®,do CPC, possui inquestionável fun
ção inibitória,eisque visa a impedir,nas
hipóteses referidasnesse preceito legal,
o exercício irresponsável do direito de
recorrer, neutralizando, dessa maneira,
a atuaçáo processual do improbus
litigator.O EXERCÍCIO ABUSIVO DO
DIREITO DE RECORRER E A LIT1GÃNCIA OE MÁ-FÉ. — O ordenamentojurídico
brasileiro repele práticas incompatíveis
com o postulado ético-jurídicoda lealdade
processual. O processo não pode ser
manipulado para viabilizar o abuso de
direito, pois essa é uma idéia que se re
vela frontalmente contrária ao dever de
probidade que se impõe à observância
das partes.O litigantede má-fé— trate-se
de parte pública ou de parte privada —
deve ter a sua conduta sumariamente
repelida pela atuação jurisdicional dos
juízes e dos tribunais, que náo podem
toleraro abuso processual como prática
descaracterizadora da essência éticado
processo. O DEPÓSITO PRÉVIO OA
MULTA CONSTITUI PRESSUPOSTO
OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DE
NOVOS RECURSOS. — O agravante —
quando condenado peloTribunala pagar,
à parte contrária,a multa a que se refere
o § 2® do art.557 do CPC — somente
poderá interpor“qualqueroutrorecurso*,
se efetuaro depósitopréviodo valorcor
respondenteã sanção pecuniáriaque lhe
foi imposta. A ausência de comprovado
recolhimento do valorda multa importará
em não-conhecimento do recurso inter
posto, eis que a efetivação desse depó
sito prévio atua como pressuposto obje
tivo de recorribilidade. Doutrina. Prece
dente.A exigência pertinenteao depósito
préviodo valor da multa, longe de invia
bilizaro acesso à tutelajurisdicional do
Estado, visa a conferir real efetividade
ao postuladoda lealdadeprocessual,em
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ordem a impedir que o processo judicial
se transforme em instrumento de ilícita
manipulação pela parte que atua em
desconformidade com os padrões e cri
térios normativos que repelem atos
atentatóriosà dignidadeda justiça(CPC,
art.600)e que repudiam comportamentos
caracterizadores de litigância maliciosa,
como aqueles que se traduzem na inter
posição de recurso com intuito manifes
tamente protelatório (CPC, art, 17, VII).
A norma inscrita no art. 557, § 2®, do
CPC, na redaçãodada pela Lei n.9.756/
98, especialmente quando analisada na
perspectiva dos recursos manifestados
perante o STF, não importa em frustra
ção do direitode acesso ao Poder Judi
ciário, mesmo porque a exigência de
depósito prévio tem por única finalidade
coibiros excessos, os abusos e os desvios
de caráterético-jurídiconos quais incidiu
o improbus liligator.STF EDclAgRgRE
245.721-3/SC. Rei. Min. Celso de Mello.
DJU 17.3.00, pág. 27.

148 — RECURSO. MERAMENTE
PROTELATÓRIO. LITIGÂN
CIA DE MÁ-FÉ. MULTA
O comportamentoda partequeinterpõe
sucessivamente recursos de conteúdo
quase incompreensível, alheio ao regramento aplicávelao procedimentorecursal,
tncasu, ao agravo de instrumento, de
monstra intuitomanifestamente protelató
rio, circunstância prevista legalmente
como caracterizadora de litigância de
má-fé (art.17, incisoVII,do CPC) exata
mente porque, além de atribular os ser
viçosjudiciários, privainjustificadamente
a partecontráriado exercíciode direitos
já reconhecidos judicialmente, especial
mente se considerado estar o processo
já em fasede execução.TST AG-E-AIRR
549.899/99.3. Rei. Min. Milton de Moura
França. DJU 3.3.00, pág. 38.

149— RECURSO. PRELIMINARES.
APRECIAÇÃO
O exame das preliminaresdo recurso
faz-seindependentementede provocação

da partecontrária.INSTRUMENTO. FOR
MAÇÃO. — As peças trasladadas devem
vir,no instrumento, devidamente autenti
cadas,observando-sea norma do art.384
do CPC. A responsabilidade, em termos
de ônus processual, é do agravante.STF
AgRgAI 243.137-9/RJ. Rei. Min. Marco
Aurélio. DJU 11.2.00, pág. 23.
150— RECURSO. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
Cumpre à parte recorrente demons
trara regularidadeda representaçãopro
cessual, fazendo-o no prazo assinado
para a Interposição do próprio recurso,
sob pena de Inexistência deste. STF
AgRgAI 243.678-9/MT. Rei. Min. Marco
Aurélio. DJU 11.2.00, pág. 23.
151 — R E C U R S O DE EMBARGOS.
DIVERGÊNCIA ATUAL
A Lein. 9.756/98Introduziuprofundas
alterações nos arts. 896 e 897 da CLT,
sendo que estas somente são observa
das para efeitode Interposiçãode recurso
de revistae de agravo de Instrumento.O
recurso de embargos continua sendo in
terposto e examinado sob o prisma das
disposiçõescontidas no art.894 da CLT,
o qualnão sofreu nenhuma alteração em
razãoda promulgaçãoda mencionada lei.
TRABALHADOR MARÍTIMO. HORA NO
TURNA. — Inexistindoincompatibilidade
entre os arts. 73, § 1®. e 248 da CLT,
aplica-se aos marítimos a hora reduzida
de cinquenta e dois minutos e trintase
gundos. TST E-RR 297.467/96.4. Rei.
Min.LeonaldoSilva.DJU 17.12.99,pág.64.
152 — R E C U R S O DE REVISTA. DA
RECLAMADA. H O R A S EX
TRAS. T U R N O S D E R E V E 
ZAMENTO. N E G O C I A Ç Ã O
COLETIVA

da por negociação coletiva. Dizer que a
negociação não pode preverjornada su
perior a seis horas é negar validade ao
Texto Constitucional.Texto este que ex
pressamente quebra a rigidezda norma
trabalhistaque restou, portanto, flexibili
zada. RECURSO DE REVISTA D O RE
CLAMANTE. PRESCRIÇÃO. — É pacífi
co O entendimento de que a prescrição
começa a correra partirde quando o di
reitoé exigível.Logo, nestecasoconcreto,
quandoo reclamantepostulahorasextras,
porexemplo, a prescriçãocomeça a correr
a partirdo dia 10 (dez)do mês seguinteà
realização das horas extras. A rescisão
do contrato de trabalho não interrompe
o prazo prescricional nem o suspende.
Assim, quando o reclamanteajuíza ação
trabalhista dentro do biênio previsto no
inciso XXIX, letra a, do art. 7® da Carta
Magna, a prescriçãoque estava em curso
nesta data foi interrompida. Voltam-se,
portanto,os 5 (cinco)anos. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.— Na JusliçadoTrabalho,
os honorários advocatícios são discipli
nados por legislação própria, ficando a
sua percepção condicionada ao preen
chimentodas exigênciascontidasno art.
14 da Lei n. 5.584/70.TST RR 574.417/
99.8. Rei. Min. José Lucianode Castilho
Pereira. DJU 17.3.00, pág. 91.
153— RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Direito adquirido pelos servidores
contratados sob o regime da CLT à con
tagem, para efeitode anuènio, do tempo
de serviço federal prestado na sistemá
ticalegaianteriorao advento do Regime
Jurídico Único, sem a restrição imposta
pela Lei n.8.162/91. Precedente do Ple
nário da Corte (RE 209.899). STF RE
253.391-2/PB. Rei. Min. Moreira Alves.
DJU 4.2.00, pág. 13.
154 — R E C U R S O EXTRAORDINÁ
RIO. MEDIDA PROVISÓRIA.
PRAZO NONAGESIMAL

Na forma do inciso XIV, do art.7® da
A Medida Provisórianãoapreciadapelo
Constituiçãoda República, a jornada de
seis horas, na hipótesede turnos ininter Congresso Nacional pode ser reeditada
ruptos de revezamento, pode ser altera dentro do seu prazo de validade de 30
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dias, mantendo a eficáciade leidesde a
sua primeira edição. Precedentes. STF
AgRgRE 236.757-8/DF. Rei.Min. Nérida
Silveira. DJU 10.12.99, pág. 29.

155 — RECURSO ORDINÁRIO.
ADVOGADO. ASSINATURA.
RUBRICA.IDENTIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
Não merece ser conhecido o recurso
subscrito mediante aposição de mera
rubrica, sem a identificaçãodo advogado,
seja pela não transcrição do nome, seja
pela omissão da respectiva inscrição na
OAB.TST R O M S 398.238/97.9.Rei.Min.
Milton de Moura França. DJU 17.3.00,
pág. 1.

156— REDUÇÃO. DA GRATIFICAÇÃO
DE RAIOS X DE 40% A 10%
A redução do percentual das gratifi
cações por trabalho com raioX, de 40%
para 10%, não acarretou redução salarial,
pois anteriormenteos quarenta porcento
eram calculados sobre o salário-base, e
os 10% previstos no § 5* do art. 2® da
Lei n. 7.923/89 deverão ser calculados
sobre o salário-base,incorporadode todas
as demais vantagens, não havendo, por
tanto, prejuízopara o empregado. Prece
dentes da SDI. TST E-RR 150.333/94.8.
Rei. Min. Maria de Fátima Montandon
Gonçalves. DJU 10.12.99. pág. 7.

157— REDUÇÃO. DE PERCENTUAL
DE COMISSÕES. PRESCRI
ÇÃO TOTAL. ENUNCIADO N.
294 APLICÁVEL
Decisão turmária que reconheceu a
prescrição total e declarou prescrito o
direito a diferenças de comissões não
contrariou o Enunciado n. 294/TST, e
nem violou o art.7®,VI da Carta Magna.
TST E-RR 294.718/96.0. Rei. Min. José
LuizVasconcellos.DJU 19.11.99, pág. 15.
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158— REGIME DE COMPENSAÇÃO.
HORÁRIADE 12x36.VALIDADE
Respeitado o limite semanal de qua
renta e quatrohorassemanais e o período
de descanso interjornadas.o sistema de
compensação horáriade 12 horasde tra
balho por 36 de descanso é válido.TST
E-RR 314.329/96.0. Rei. Min. Rider No
gueira de Brito.DJU 4.2.00, pág. 73.

159— REINTEGRAÇÃO. ESTABILI
DADE ACIDENTÁRIA.TUTELA
ANTECIPADA. LIMINAR
É temerária a concessão de tutela
antecipada em situação que a prova co
ligida aos autos não guarda verossimi
lhança com os fatos narrados, nem tam
pouco sugeresua inequívoca ocorrência.
TST R O M S 356.393/97.1. Rei. Min.
MauroCesarMartinsdeSouza.DJU 3.3.00,
pág. 58.

160 — RELAÇÃO DE EMPREGO.
JOGO DO BICHO
Quem presta serviços em ‘Banca de
Jogo de Bicho’ exerce atividade ilicita.
definida por lei como contravenção pe
nal.Assim sendo, inexiste o contrato de
trabalho em epígrafe, eis que ilícito o
objetoe ilícitasas atividadesdo tomador
e da prestadora dos serviços.Talcontra
tação resulta na inexistência de relação
de emprego, bem como na inconsistên
cia de qualquer pedido de natureza tra
balhista. Ora, é inaceitávelque o Judiciá
rioTrabalhistaavalizea práticacontratual
ora em tela, que se encontra em total
desarmonia com os princípioslegaisque
regem os contratos.TST E-RR 258.644/
96.1. Rei. Min. José Luiz Vasconcellos.
DJU 17.12.99, pág. 54.

161— REMUNERAÇÃO. VANTAGEM
PESSOAL
Descabe vislumbrar a existência de
vantagem pessoal quando a premissa
referenteà outorga da parcela está ligada

ao cargo ocupado, de modo a beneficiar
todos os titulares de idênticos cargos.
Isso se verifica relativamente ao prêmio
de produtividade e à gratificação reser
vados aos servidores do Grupo Opera
cional TAF do Estado do Paraná. STF
AgRgAI 244.053-1/PR. Rei. Min. Marco
Aurélio. DJU 11.2.00, pág. 23.

RXOF-ROAR 521.352/98.0. Rei. Min.
João Oreste Dalazen. DJU 18.2.00, pág.
35.

162— R E P R E S E N T A Ç Ã O P R O C E S 
SUAL. IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA D O S ATOS C O N S 
TITUTIVOS D A E M P R E S A

A morte do marido e pai dos autores
causa dor que deve ser indenizada, não
se exigindo para isso a prova do sofri
mento, o que decorre da experiência co
m u m e somente pode ser afastada se
houver prova em sentido contrário, o que
não ocorre.A perda das duas pernas, por
uma das vítimas do acidente, justifica o
deferimento de indenização a título de
dano moral.A pensão mensal devida aos
operários que ficaram incapacitadospara
o trabalho deve ser paga enquanto vive
rem. Honorários fixados sobre as pres
tações vencidas e um ano das vincendas, de acordo com a orientação desta
Turma. STJ REsp 220.084/SP. Rei. Min.
Ruy Rosado de Aguiar. DJU 17.12.99,
pág. 378.

A jurisprudênciadesta Corte firmou-se
no sentido de que o art. 12, incisoVI, do
CPC não exige que os atos constitutivos
das pessoas jurídicas devam necessaria
mente acompanhar a procuração por elas
outorgada, o que deve ser exigido tãosomente nas hipóteses de dúvida razoável
do juiz ou impugnação da parte, quando
então deve ser concedido prazo para a
juntada de tais documentos. TST RR
593.605/99.5. Rei. Min. Valdir Righetto.
DJU 17.3.00, pág. 92.

164 — RESPONSABILIDADE. CIVIL.
ACIDENTE N O TRABALHO.
INDENIZAÇÃO

RESPONSABILIDADE. OBJE
163 — RESCISÓRIA. PETIÇÃO INI 165 — TIVA
D O ESTADO. A T O D O
CIAL. INÉPCIA
PODER JUDICIÁRIO
Nos termos do art.490 do CPC, será
Indeferida a petição inicial da ação res
cisóriaquando não preenchidos os requi
sitosdo art.295, parágrafo único.A ação
rescisória, por ser uma ação eminente
mente técnica, reclama pedido de resci
são especlficamente em relação a cada
um dos fundamentos contra os quais se
Insurge. Constando da petiçãoinicialfunda
mentação jurídica e pedido expresso de
desconstituição do julgado rescindendo,
no capítulo em que condenou a autora ao
pagamento de diferençassalariaisoriundas
das URPs de abril e malo/88, inocorre
inépcia da petição inicial. Recurso ordi
nário provido para, anulando o acórdão
regional, por vicio procedimental, deter
minar o retornodos autos ao Eg. Regional
de origem, a fim de que julgue a ação
rescisória, como entender de direito,
afastada a inépcia da petição Inicial.TST

O princípio da responsabilidade ob
jetiva do Estado não se aplica aos atos
do Poder Judiciário, salvo os casos ex
pressamente declarados em lei. Orien
tação assentada na jurisprudência do
STF. STF RE 219.117-4/PR. Rei. Min.
limar Galvão. DJU 29.10.99, pág. 20.
166 — RESPONSABILIDADE S U B 
SIDIÁRIA
O Poder Público, ao receber a força
de trabalhoatravésde empresa interposta,
deverá responder subsidlarlamente, por
força do Enunciado n. 331, IV, do TST,
aplicável à espécie, na medida em que
houve culpa in eligendopor sua parte,
em virtude de ter contratado uma pres
tadora de serviços que não quitou os
direitos trabalhistas de seus empre349

gados. TST RR 347.673/97.8. Rei.Min.
Ricardo Mac Donaid Ghisi.DJU 10.12.99.
pág. 119.

167 — RESPONSABILIDADE SUB
SIDIÁRIA. DONO DA OBRA

ao ser notificada para comparecer em
audiência, tem conhecimento prévio do
diae hora marcados peloJufzo (CLT,art.
841),certoé que no atestadomédico por
ela apresentado devem constar também
estas mesmas informações, até mesmo
para que se tenha porcomprovada a real
extensãodo infortúnioque impediuo seu
comparecimento à audiência.TST E-RR
300.162/96.5. Rei. Min. Milton de Moura
França. DJU 17.12.99, pág. 68.

A Idoneidade econômica do prestador
de serviços resulta na responsabilidade
subsidiária do tomador, no caso intela
do dono da obra, pois houve culpa in
eligendoporsua parte,em virtudede ter
contratado uma prestadora de serviços 169 — SALÁRIO INNATURA.HABI
TAÇÃO
que não quitouos direitostrabalhistasde
seus empregados.TST RR 312.885/96.1.
O fornecimento pelo empregador de
Rei.Min.JoséBráulioBassini.DJU 28.5.99,
pág. 107.
habitação ao empregado, apenas como
forma de viabilizar a prestação dos ser
168— REVELIA.ATESTADO MÉDICO. viços em local distante dos centros ur
não se caracteriza como salário
HORA DO ATENDIMENTO. IN banos,
innatura,porquenão se destinoua remu
DICAÇÃO.NECESSIDADE.
neraros serviços do empregado.TST ERR 198.470/95.0. Rei. Min. Vantuil
Segundo o art.843 da CLT. "na audi Abdala. DJU 4.2.00, pág. 79.
ência de Julgamento deverão estar pre
sentes o reclamante e o reclamado, in
dependentemente do comparecimento 170— SALÁRIO MlNIMO.VINCULAÇÃO PROIBIDA
de seus representantes...", sendo que,
nos termos do art. 844 consolidado, "...
o não-comparecimento do reclamado,
A razão de serda parte finaldo inciso
importa revelia,além de confissãoquanto IVdo art.7® da CF — "...vedada a vincuà matéria de fato". Depreende-se, por lação para qualquer fim;"— é evitarque
tanto, que os dispositivos consolidados interesses estranhos aos versados na
preveem as conseqüências decorrentes norma constitucional venham a terinflu
do não-comparecimento do reclamado à ência na fixação do valor mfnimo a ser
audiência, cuja incidência somente se observado.AGRAVO.CARÁTER INFUN
afasta ante a configuraçãode motivo re DADO. MULTA. — Surgindodo exame do
levante (CLT, art.844, parágrafo único). agravoa convicçãosobre o carátermani
A jurisprudênciadesta Corte,ante a gene festamente infundadodo recurso, impõeralidade do comando legal em questão, se a aplicação da multa prevista no § 2®
fixou, por meio da edição do Enunciado doart.557 doCPC. STF AgRgRE 236.958n. 122/TST, entendimento no sentido de 3/ES.Rei.Min.Marco Aurélio.DJU 8.10.99,
que "para elidira revelia o atestado mé pág. 51.
dicodevedeclararexpressamentea impos
sibilidade de locomoção do empregador
ou seu preposto, no dia da audiência". 171 — SERVIDORES ESTADUAIS
Embora o mencionado verbete sumular
Inexistência de direito adquirido, em
seja genérico, não aludindo à necessi
dade de, no atestado apresentado pela razão da estabilidade financeira, à per
parte, constar a hora em que se deu o cepção de vantagem financeira atribuída
atendimento médico, cumpre salientar porleilocalaos atuais ocupantes de car
que referida exigência mostra-se plena gos comissionados. Precedentes (RE
mente razoável. Com efeito, se a parte, 226.462, Sepúlveda Pertence, Pleno,
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13.05.98; RREE ns.222.480 e 223.425,
Moreira Alves, Pleno. 9.12.98). STF
AgRgAI 223.591-9/SC. Rei. Min. Sepul
veda Perlence. DJU 15.10.99, pág. 4.

o entendimento que assim vem sinteti
zado, respectivamente nas ementas dos
RREE ns. 227.642 (Primeira Turma) e
153.534 (SegundaTurma):“Os princípios
da unicidadee da autonomia sindicalnão
172 — SINDICATO. FUNDAÇÃO obstam a definição, pela categoria res
POR DESMEMBRAMENTO pectiva.e o consequentedesdobramento
TERRITORIAL: PRINCÍPIO de áreacom a criaçãode novo sindicato,
de aquiescência do
DA UNICIDADE SINDICAL independentemente
anleriormente instituído,desde que não
(CF, ART. 89,II)
resulte,paraalgum deles,espaço inferior
ao territóriode um Município (CF,arL 8a,
Não inibidoo desmembramento pelo II)”;e “CONSTITUCIONAL. TRABALHO.
principio da unicidade, bem como não SINDICATO: CRIAÇÃO: DESMEMBRA
reconhecido ao sindicatoprimitivodireito MENTO. CF. ART 8a,II.— Aos trabalha
à permanência de sua base territorial, doresde um certomunicípio,que integram
não há porque subordinara fundação do sindicatoquetemsedeem outromunicípio,
sindicato desmembrado à votação dos mas cuja base territorialabrange aquele
filiadosremanescentes da entidadeorigi município, é assegurado o direitode, em
nária.STF AgRgAI205.234-3/RS.Rei.Min. assembléia, criar sindicatode sua cate
Sepúlveda Pertence.DJU 17.3.00,pág.7. goria, com base territorialno seu Muni
cípio,assim desmembrando-se do sindi
173 — SINDICATO. LEGITIMAÇÃO cato que tem sede no outro município.
EXTRAORDINÁRIA AFIR Inteligência do disposto no art.8a e seu
MADA COM BASE NA LEI incisoII,da CF. RE não conhecido“.Tra
ORDINÁRIA NÃO OFENDE tando-se.como se trata,no caso,de des
O ART. 8®, III,DA CONSTI dobramento (dosindicatoantigode base
territorialmaior (oisubtraída a categoria
TUIÇÃO
sediada em base territorial menor), o
Se o acórdão recorrido, para reconhe acórdão recorrido não divergiuda orien
cerao sindicatoa condição de substituto tação desta Corte.Por outrolado, a ques
processualdos empregados do agravante, tãoconstitucionaldo direitoadquiridonão
não se fundou no art.8a,III,CF, mas na foi prequestionada (Súmulas ns. 282 e
legislaçãoordinária,só haveriaofensaao 356). STF RE 180.222-7/SP. Rei. Min.
citadodispositivoconstitucionalse alise Moreira Alves. DJU 17.12.99, pág. 29.
“proibisse" a substituição processual de
trabalhadores por sindicatos, o que ob 175 — SINDICATO. UNICIDADE E
viamente não é o caso. Suficientea mo
DESMEMBRAMENTO.JURIS
tivação do acórdão recorrido, nao há fa
PRUDÊNCIA DO STF QUE,
lar em contrariedade ao art. 93, IX, da
NO ENTANTO, A FORMULA
Constituição. Caráter reflexoda alegada
ÇÃO DO RE NÃO PERMITE
violação ao art. 5a, li,da Constituição.
APLICAR AO CASO
STF AgRgAI 215.968-0/RN. Rei. Min.
Sepúlveda Pertence.DJU 18.2.00,pág.58.
O princípioda unicidade sindical (CF,
174 — SINDICATO. RECURSO EX art. 8a,II,da Constituição), ao contrário
TRAORDINÁRIO. DESDO do que decidiu o acórdão recorrido, não
BRAMENTO. ADMISSIBILI garante por sisó ao sindicato a intangiDADE SEM AFRONTA AO bilidade de sua base territorial: ao con
ART.8«,II,DA CONSTITUIÇÃO trário,a jurisprudênciado STF está con
solidadano sentidoda legitimidadecons
Ambas as Turmas desta Corte, em titucionaldo desmembramento territorial
casos análogosao presente,jáfirmaram de um sindicatoparaconstituiroutro,por
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deliberação dos participes da fundação
deste, desde que o território de ambos
não se reduza a área inferior à de um
município (v. g., M S 21.080, 12.8.93,
Rezek, RTJ 150/95; R M S 21.438, de
19.4.94,Celso, LEX 191/128; RE 191.231,
14.12.98, Pertence; RE 153.534;Velloso,
DJ 29.9.99; AgRgRE 207.910, 28.8.98,
Corrêa, DJ 4.12.98; RE 207.780,15.6.99,
Galvão; RE 175.530, 15.6.99, Galvão).
Dado, porém, que o âmbito de cognição
da causa no juízo de conhecimento do
RE é restritoao das questões suscitadas
e aos preceitosconstitucionaisinvocados
nasuainterposição(v.g.,RE79.197,13.8.75,
Moreira. RTJ 74/813; RE 129.392,15.6.92,
Pertence, RTJ 149/201; AgRgAg 138.173,
25.2.92, Marco Aurélio, LEX 164/50; RE
155.945, 31.8.93, Pertence), não será
possível aplicarao caso a jurisprudência
do Tribuna], pois o RE, desfocado, se
ocupou unicamente com a ociosa discus
são sobre a necessidade do registro do
sindicato recorrente no Ministériodo Tra
balho. que sequer integrou a fundamen
tação da decisão recorrida. STF RE
245.019-7/ES. Rei. Min. Sepúlveda Per
tence. DJU 17.12.99, pãg. 32.
176

177— SUBSTABELECIMENTO. VALI
DADE
Considera-se válido o substabelecimento quando o instrumento de mandato
que lhedeu origemtinhaprazode validade,
mas nova procuração foioutorgada aos
mesmos advogados que substabele
ceram, antes de expiraro prazo de vali
dade da procuraçãooriginária.TST E-RR
450.341/98.9. Rei. Min. Vantuil Abdala.
DJU 3.3.00, pág. 43.
178 — SUBSTITUIÇÃO P R O C E S 
SUAL. A Ç Ã O DE CUMPRI
MENTO. A C O R D O COLETIVO

O art.872 da CLT somente autoriza a
substituição pelo sindicato para pleitear
vantagens previstasem sentença norma
tiva.Não porém em acordocoletivo,como
na presente hipótese. De outra parte, o
Enunciado n.310, em seu item I,ao inter
pretaro art.8®, III,da CF/88, concluique
este dispositivo não assegura a substi
tuiçãoprocessual pelosindicato.E o item
IV do referido verbete dispõe que a Lei
n. 8.073/90 somente autoriza a substi
— SOCIEDADE CIVIL.RESPON tuiçãoprocessualem demandasquevisem
SABILIDADE DO SÓCIO-GE a satisfaçãode reajustessalariaisespecí
RENTE. DISSOLUÇÃO REGU ficosprevistosemlei.TST E-RR 348.162/
LAR POR FORÇA DE INSOL 97.9.Rei.Min.VantuilAbdala.DJU 17.9.99,
pág.61.
VÊNCIA CIVIL

A jurisprudência tem Identilicado 179 — SUBSTITUIÇÃO PROCES
SUAL. AÇÃO DE CUMPRI
como ato contrário à lei,caraclerizador
MENTO. NÃO ASSOCIA
da responsabilidade pessoal do sócioDOS. ILEGITIMIDADE
gerente, a dissolução irregularda socie
dade, porque a presunção ai é a de que
os bens foram distribuídos em benefício
O art.872, parágrafo único,da CLT, é
dos sóciosou de terceiros,num e noutro claro ao dispor que a substituição pro
caso em detrimentodos credores;não se cessualpeloSindicato,em casode Ação
cogita,todavia, dessa responsabilidade, de Cumprimento, alcança tão-somente
se a sociedadefoidissolvida regularmente, os "associados" e não toda a categoria.
por efeitode insolvência civilprocessada Além do que, taldeterminaçãonão restou
nos termos da lei.STJ REsp 45.366/SP. revogada pela atual Lei Maior. TST RR
Rei. Min. Ari Pargendler. DJU 28.6.99, 314.793/96.9. Rei. Min. José Carlos
pág. 101.
Perret Schulte. DJU 28.5.99, pág. 139.
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180— TEMPO DE SERVIÇO. DIREI
TO À CONTAGEM DO TEMPO
DE SERVIÇO PRESTADO
SOB O REGIME DA CLT.PRE
TÉRITO À LEI N. 8.112/90,
PARA FIM DE LICENÇA-PRÉ
MIO POR ASSIDUIDADE

sociedades de economia mista,entidades
integrantes da administração pública indi
reta. STF RE 172.863-9/RS. Rei. Min.
limar Galvão. DJU 17.12.99, pág. 29.

O entendimento do E. STF, intérprete
máximo da Carta Magna, acerca do art.
100 da Lei n. 8.112/90, frente ao art. 75
da Lei n. 8.162/91, é no sentido de se
reconhecer o direitoadquirido dos servi
dores à contagem do tempo de serviço
público federal prestado sob a égide da
CLT, anteriorà conversãodo regime, para
fim de licença-prêmio por assiduidade.
Este Tribunal, reformulando entendimento
seu sobre a matéria, também reconhece
o direito ao requerente. TST R M A
387.438/97.6. Rei.Min.Armando de Brito.
DJU 17.3.00, pág. 1.

Debatede conteúdo infraconstitucional.
Ofensa indiretaà CF. Omissão não carac
terizada.STF EDclAgRgAI 207.689-8/SP.
Rei. Min. Nelson Jobim. DJU 26.11.99.
pág. 131.

181 — TRABALHISTA.AGRAVO RE
GIMENTAL QUE NÃO ATACA
OS FUNDAMENTOS DA DE
CISÃO AGRAVADA. PRES
SUPOSTOS DE ADMISSIBI
LIDADE DE RECURSO TRA
BALHISTA

Os bens de sócio de uma pessoa jurí
dica comercial não respondem, em ca
ráter solidário, por dívidas fiscais assu
midas pela sociedade. A responsabilida
de tributária imposta por sócio-gerente,
administrador, diretor ou equivalente só
se caracteriza quando há dissolução ir
regular da sociedade ou se comprova
infração à lei praticada pelo dirigente.

Revela-se inócua a reprodução das
razões do recurso extraordinário quando
da interposição do agravo regimental
voltadocontrasua inadmissibilidade,hipó
teseem que a decisãoagravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Questão, ademais, circunscritaao âmbito
de interpretação de normas de natureza
infraconstitjcional, inexistindo espaço,
por isso, para seu exame, pelo STF, em
sede de recurso extraordinário. STF
AgRgAI 24S.938-9/RJ. Rei. Min. limar
Galvão. DJU 17.12.99, pág. 11.

Não é responsável por dívida tributária,
no contexto do art. 135, III,CTN, o sócio
que se afasta regularmenteda sociedade
comercial, sem ocorrerextinçãoilegalda
empresa, nem tersido provadoque prati
cou atos com excesso de mandato ou
infraçãoà lei,contratosocialou estatutos.
Empresa que continuou em atividade
após a retirada do sócio. Dívida fiscal,
embora contraída no período em que o
mesmo participava,de modo comum com
os demais sócios, da administração da
empresa, porém, só apurada e cobrada
posteriormente. Não ficou demonstrado
que o embargado, embora sócio-adminis
tradorem conjuntocom os demais sócios,
tenhasidoo responsável pelonão paga
mento do tributo no vencimento. Não há
como, hoje. após não integraro quadro
socialda empresa, ser responsabilizado.
STJ EDivREsp 100.739/SP. Rei. Min.
José Delgado. DJU 28.2.00, pág. 32.

182 — TRABALHISTA. ART. 104,
CAPUT E §§ 1*E 4«,DA EC
1/69(REDAÇÃO DA EC 6/76)
Dispositivosque tiveram aplicação, a
partirde sua vigência,aos servidoresdas

183 — TRABALHISTA. HORAS IN
ITINERE

184 — TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.SOCIEDADE ANÔ
NIMA. RESPONSABILIDA
DE TRIBUTÁRIA. ART. 135,
III,CTN. DIRETOR. AUSÊN
CIA DE PROVA DE INFRA
ÇÃO À LEI OU ESTATUTO
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185— TRIBUTÁRIO.PROCESSUAL
CIVIL.IMPOSTO DE RENDA.
INCIDÊNCIA. FÉRIAS E LI
CENÇA-PRÉMIO. TUTELA
ANTECIPADA CONTRA A
UNIÃO. ADMISSIBILIDADE

894 da CLT, não há ensejoparao conhe
cimento do recurso de embargos. COMPLEMENTAÇÂO DE LICENÇA REMUNE
RADA. — Os empregados não podem
arcarcom os riscosda empresa que de
cidiu,porsiprópria,colocá-losem licença
remunerada porvários meses. Para tanto,
As fériase licença-prémionãogozadas à luzdo princípioque norteia a órbitatra
e convertidasem dinheironão se sujeitam balhista, insculpido no art. 467 da CLT,
ao Imposto de Renda. Súmulas ns.125 e deve a empresa garantir as vantagens
136 do STJ.Tratando-sede questão paci até então percebidas pelos empregados
ficada e tendo a divida natureza alimen habitualmente, como se estivessem tra
tícia, cabe a tutela antecipada contra a balhando.TST E-RR173.909/95.8Rei.Min.
União. STJ REsp 233.376/CE. Rei. Min. Leonaldo Silva.DJU 1.10.99, pág. 11.
Garcia Vieira. DJU 21.2.00, pág. 105.

187 — VALOR DA CAUSA. DANO
186— URPS. DE JUNHO E JULHO
MORAL
DE 1988.INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO E
O valor da causa em que se pede a
PREVALÊNCIA DO ACOR indenização
de dano moral corresponde
DO COLETIVO
ao valor do pedido, quando o autor o
Desatendidosos pressupostoslegais
de admissibilidade de que cogita o art.
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quantifica na inicial. Precedente da 2*
Seção.STJ REsp235.277/SRRei.Min.Ruy
Rosado de Aguiar.DJU 28.2.00, pág. 89.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15* REGIÃO
DIREITO MATERIAL
001 — ABANDONO DE EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO

rioou extraordinário, atraindoa incidência
do princípioprocessual t a n l u m d e v o l u t u m
q u a n t u m a p p e l l a l u m , limitativoao conhe
cimento da matéria devolvida ao órgão
a d q u e m . TRT/SP15* Região 21/99-ARE
— Ac. SE 99/00-A. Rei. Maria Cecília
Fernandes Álvares Leite. DOE 11.2.00,
pág.4.

O empregado que saiem gozo regular
de íórias e não retorna ao serviço após
o término do período de gozo, obtendo
novo emprego, evidenciaseu desinteresse
pelo contrato de trabalho e incide em
abandono de emprego. Quando o empre
gado alega despedida imotivada e o 004 — A Ç Ã O RESCISÓRIA. T R A N 
empregador o dispensa porjustacausa,
SAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
não cabe ao Julgador concluir pela rup
VÍCIO D O CONSENTIMENTO.
tura contratual por pedido de demissão,
VALIDADE
ante os limitesda prestaçãojurisdicional
ditados peloart.128do CPC.TRT/SP 15*
Paraa desconstituiçãodas transações
Região 25.972/98— Ac. 1*T.36.662/99.
Rei.Luiz Antonio Lazarim. DOE 6.12.99. ocorridas nos dissídios individuais, por
operadas sob a vigilânciado Poder Judi
pág. 135.
ciário, há de restar robustamente com
provada a existência de causa autoriza002 — AÇÃO CIVILPÚBUCA. UBER dora
da rescisão, taiscomo ofensa à lei,
DADE DE CONTRATAR.TER vícios do consentimento etc. Ainda que
CEIRIZAÇÃO. LICITUDE
a ação tivesse sido'preparada' pelo réu
com o intuito de obtenção de sentença
A terceirização é forma usual de homologatória do acordo, mesmo assim
flexibilização no campo do direito labo não haveria motivo suficiente para inva
rai. Vedar sua prática implica em inge lidação do acordo homologado, eis que
rência na administração dos negócios inexistevíciode consentimentodo traba
empresariais, em detrimento ao princí lhador na transação efetuada entre as
pio da livre iniciativa assegurada pela partes para quitação do contrato de tra
Carta Constitucional, insertono capitulo balho. TRT/SP 15» Região 200/98-ARE
que disciplinaa ordem econômica, além — Ac. SE 124/00-A. Rei. Antonio Tadeu
de representar ofensa ao princípio da Gomieri. DOE 16.2.00, pág. 2.
legalidade.TRT/SP 15aRegião 10.662/99
— Ac. 1* T.34.583/99. Rei.Luiz Antonio 005 — A Ç Ã O RESCISÓRIA. VIOLA
Lazarim. DOE 23.11.99, pág. 119.
Ç Ã O A LITERAL DISPOSITIVO
DE LEI

003— AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO
DECADENCIAL. CÔMPUTO

O i u d i c i u m r e s c i n d e n s enseja cuidado
aindamaiorem sua análisepor partedos
A fluência dobiênio decadenclal pre elementos que, conjuntamente Indispen
visto pelo art.495 do CPC tem seu d i a s sáveis, zelam pela administração da jus
a q u o a partir do escoamento do prazo tiça,ante à segurança jurídica represen
recursal estabelecido por lei.Inaplicável tada pela coisa julgada. A violação a li
o Enunciadon.100do C.TST sea matéria teral dispositivo de lei, a ensejar o su
suscitada em seara rescisória não foi cesso do pleito rescisório, somente se
impugnada em sede de recurso ordiná perfaz na ofensa, de modo flagrante, evi
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dente e exuberante,à letrada lei(Ministro
MoreiraAlves).TRT/SP15*Região752/98ARE — Ac. SE 1.067/99-A. Rei. Maria
Cecília Fernandes Álvares Leite. DOE
10.12.99, pág. 5.

das parcelasajustadas,sob pena de inge
rência na vontade daquele que se dispôs
a pagardireitoscontrovertidos,a que não
estava obrigado por disposição de lei.
TRT/SP 15" Região 11.739/98— Ac. 1aT.
32.483/99. Rei. Desig. Luiz Antonio
Lazarim. DOE 11.11.99, pág. 136.

006 — ACIDENTE DE TRABALHO.
NO CURSO DE CONTRATO
DE TRABALHO TEMPORÁ 008—
RIO. INOCORRÊNCIA DA
ESTABILIDADE PROVISÓ
RIA PREVISTA NO ART. 118
DA LEI N. 8.213/91

ACORDO. COLETIVO.TRAN
SAÇÃO. VALIDADE PARA
EXTINÇÃO E QUITAÇÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO.
ART. 7».INCISOS VI E XXVI,
DA CF/88

Acidentedo trabalhoocorridono curso
de contrato de trabalho temporário, não
tem o condão de transmudar este último
em contrato por prazo indeterminado, eis
que há de se obedecer à regraque deter
mina que o contrato a prazo fluiaté seu
final,vencendo-se, inexoravelmente, em
seu termo fatal,sem interrupçãoou sus
pensão (art.443, § 2®.letra a e art.472,
§ 2*.ambos da CLT). Por consequência,
não levaà aquisiçãoda estabilidadeprovi
sóriaprevistano art 118da Lein.8.213/91,
aplicávelsomente aos contratosporprazo
indeterminado.É extemporânea a alusão
à cláusulade ConvençãoColetivade Tra
balhoda categoriada empresa tomadora,
que limita a 45 dias o prazo do contrato
de trabalhotemporário.COMPLEMENTAÇÃO DO AUXlUO-DOENÇA E ACIDENTE
DO TRABALHO. — Comptementação do
auxílio-doença e acidente de trabalho
(igualà diferença entreo valorpago pela
Previdência Sociale o salárionominaldo
empregado) prevista na Convenção Co
letiva de Trabalho da categoria da em
presa tomadora, dlrige-seapenas a seus
empregados efetivos,nãoaos temporários,
que possuem normas coletivas próprias.
TRT/SP 15" Região 27.018/98— Ac.5aT.
6.309/00.Rei.OlgaAidaJoaquim Gomieri.
DOE 14.2.00, pág. 61.

Foi firmado Acordo Coletivo entre
empresa e Sindicato de Trabalhadores
para extinção e quitação dos contratos
de trabalhodesses últimos,em decorrên
ciada recusa, porpartede alguns empre
gados, quanto à proposta feita pela em
pregadora de transferi-los para estabe
lecimento industriai de outra localidade,
em face do fechamento daquele em que
trabalhavam,pelotérminodo contratode
arrendamento das instalações e equipa
mentos. Através de referido acordo, a
reclamante, assistida por seu sindicato,
deu plena, geral e irrevogável quitação
do contrato de trabalho, para nada mais
reclamarou reivindicara qualquertítulo,
abrindo mão da prerrogativade postular
qualquerdireitoem juízo,recebendoIodas
suas verbas rescisórias, a que não faria
jus, nos termos do art.469, § 2®,da CLT,
antesua recusa em aceitara transferên
cia aludida. Observe-se que o acordo
coletivo tem validade integral, valendo
como transação de concessões recípro
cas entre as partes, não podendo o em
pregado deleaproveitarsomente as cláu
sulas que lhe são favoráveis, repudiando
as que lhe foram adversas. Recorde-se
que as novas disposiçõesconstitucionais
(art.7®, IncisosVI, XXVI e outros incisos)
007 — ACORDO. COLETIVO. IN erigiram o Acordo Coletivo ao mesmo
TERPRETAÇÃO. RESTRI- patamar da Convenção Coletiva, colo
TIVIDADE
cando essas normas coletivas em igual
dade de condições. Acolhimento da pre
As normas coletivas carecem de in liminar de carência de ação, com a ex
terpretação restritiva, não cabendo ao tinção do processo, com julgamento do
Intérpreteampliaras basesindenizatórias mérito, na forma do art.269, III,do CPC.
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TRT/SP 15' Região 24.417/98— Ac.5* T.
35.329/99. Rei. Olga Aida Joaquim
Gomieri. DOE 6.12.99, pág. 89.

deixarde exigiro seu cumprimento inte
gralmente. sob pena de ofensa à coisa
julgada.TRT/SP 15* Região 15.848/99—
Ac. SE 33.601/99. Rei. Samuel Corrêa
Leite. DOE 23.11.99. pág. 83.

009 — ACORDO. DISPENSA IN
CENTIVADA. QUITAÇÃO
012 — ACORDO. MULTA CONVEN
VÁLIDA
CIONAL
Acordo para rescisão contratual, em
dispensa com incentivos,com pagamen
tos superiores aos devidos nas despedi
das imotivadas, consignando quitaçãode
vários títulos do extinto contrato de tra
balho, ó plenamente válido, na forma do
Enunciado n.330 do C.TST. TRT/SP 15°
Região 19.553/98 — Ac. 15T.309/00. Rei.
Antônio Miguel Pereira. DOE 18.1.00,
pág. 19.

Não há excesso quando com a multa
há a concordância expressa e escritada
parte, que deve sujeitar-se aos efeitos
do pacfa suntservanda.TRT/SP 15a Re
gião 18.289/99 — Ac. SE 2.126/00. Rei.
Antônio Mazzuca. DOE 18.1.00, pág. 82.

013 — ADICIONAL DE HORAS EX
TRAS. SALÁRIO POR PRO
DUÇÃO

010 — ACORDO. JUDICIAL. CLÁU
SULA PENAL. APLICAÇÃO.
Mesmo laborando, o reclamante, no
RESTRIÇÕES
sistema de saláriovariáveldecorrenteda
A inadimplência, para gerar o direito
à multa estabelecida, exige culpa direta
do devedor, onde se tenha patente sua
intençãode descumpriro acordo. Peque
nos senões no cumprimento da avença,
motivados por fatoresalheios à vontade
do devedor e acolhidos com o beneplá
citodo credor, não justificama aplicação
da multa moratória. As cláusulas penais,
a principio, devem ser interpretadas e
aplicadasde forma restritiva.TRT/SP 15*
Região 14.136/99 — Ac. 1*T.33.041/99.
Rei.LuizAntonioLazarim.DOE 23.11.99,
pág. 64.

produção, deve ser respeitado o limite
diário e semanal de horas trabalhadas,
previsto no art.7S,inciso XIIIda Magna
Carta,jáque taldispositivotratade norma
de ordem pública. Entretanto, não fazjus
às horas extras, mas tão-somente ao
adicional, eis que na remuneração per
cebida já se encontra inserido o valor
relativo ao trabalho extraordinário. Apli
cação analógica do Enunciado n. 85, do
TST. TRT/SP 15* Região 22.406/98— Ac.
3* T. 36.074/99. Rei. Domingos Spina.
DOE 6.12.99, pág. 116.

014 — ADICIONAL DE INSALUBRI
DADE. BASE DE CÁLCULO.
011 — ACORDO. JUDICIAL. EFEI
SALÁRIO MÍNIMO. ART. 192
DA CLT. ENUNCIADO N. 228
TOS. CUMPRIMENTO
DO TST
O termo de conciliação,resultantede
acordojudicialmentehomologado no bojo
dos autos do processo, equivale à coisa
julgada, consoante parágrafo único do
art. 831 da CL.T e, por isso mesmo, so
mente sendo atacável via ação rescisó
ria,a teordo Enunciado n.259 do C.TST,
significando que ao juiznâo ó facultado,
atravésde ilaçõesmeramente subjetivas,
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A vedação prevista no art. 7*. inciso
IV,da CF deslina-se,tão-somente, a inibir
a utilizaçãodo saláriomínimo em sentido
diverso de sua original finalidade, qual
seja,a fixaçãode uma retribuiçãomínima
pelo trabalho subordinado. Todavia, isto
não afasta a possibilidade de que seja
utilizadoo valordo saláriomínimo como

base de cálculo do adicional de insalu
bridade, conforme prevê o art. 192 da
CLT. Aplicação do Enunciado n.228 do
TST. TRT/SP 15“ Região 37.807/97 —
Ac.3aT.6.595/00. Rei.Desig.Ana Paula
Pellegrina Lockmann. DOE 14.2.00,
pág. 73.
015 — ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DE F O R M A INTE
GRAL. SETOR DE ENERGIA
ELÉTRICA. ATIVIDADES E M
Á R E A S DE RISCO DE F O R 
M A INTERMITENTE

017 — ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INFLAMÁVEIS
O contato com inflamáveis em razão
das tarefasrotineiras,ainda que intermi
tentes, e o trabalho em recinto fechado
com o armazenamento de 200 a 400 li
tros de óleo dlesei geram direito ao adi
cional de pericuiosidade. TRT/SP 15s
Região 19.471/98— Ac. 1®T.33.119/99.
Rei.AntônioMiguelPereira.DOE 23.11.99,
pág. 68.

018 — ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTERMITÊNCIA.
CABIMENTO
O art.1®da Lein.7.369/85, determina

o pagamento do adicionai de periculosidade ao empregado que exerce atividade
em condições de pericuiosidade no setor
de energia elétrica, sem fazer distinção
entre o trabalho permanente e o intermi
tente. Não se aplicao disposto no inciso
IIdo art.2®do Decreto n.93.412/86, que
estabelece a proporcionalidade, eis que
a leiregulamentada não prevê esta pos
sibilidade.O Decreto regulamentar,como
ato inferior à lei, não pode contrariá-la
ou iralém do que ela permite. TRT/SP
15®Região22.455/98— Ac.3®T.97/00.Rei.
Domingos Spina. DOE 18.1.00, pág. 11.

O contato com a área de riscopoten
cial à vida do trabalhador (paiol de ex
plosivos), ainda que intermitente,justifi
ca a percepção do adicionalde periculosidade.TRT/SP 15® Região 15.983/98—
Ac. 1» T. 32.541/99. Rei. Luiz Antonio
Lazarim. DOE 11.11.99, pág. 139.

019 — ADICIONAL DE TRANSFE
RÊNCIA
A vantagem pecuniáriaprevistano § 3®
do art.469 da CLT só é devida na trans
ferência provisória do empregado. TRT/
SP 15» Região 27.961/98 — Ac. 1« T.
35.654/99. Rei. Eduardo Beneditode Oli
veiraZanella. DOE 6.12.99, pág. 100.

016 — ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS.
INCIDÊNCIA. NÃO CABI
MENTO
020 — ADICIONAL DE TRANSFE
RÊNCIA.CONDIÇÃOTÁCITA
Se a intenção do legislador fosse a
DE TRANSFERÊNCIA. DEFIde considerar, para o cálculo do adicio
NITIVIDADE
nalde pericuiosidadedo trabalhadorque
exerce atividade no setorde energia elé
trica,o salário-base e outrosadicionais,
teria expressamente mencionado, em
razão da distinção entre salárioe remu
neração, existente no campo do Direito
Trabalhista.Sendo expressoo textolegal,
não cabe ao intérprete ampliá-lo. TRT/
SP 15» Região 27.760/98 — Ac. 1» T.
5.152/00.Rei.LuizAntonioLazarim.DOE
14.2.00, pág. 15.

A condição contratual de transferên
cia,tácitaou expressa,nãopodeserrecep
cionada apenas no seu sentido literal,
pois,se assim fosse,tratar-se-iade verda
deira condição potestativa, autorizadora
da transferência ao talante do empre
gador, ficando o empregado sujeito ao
arbítrio do seu empregador, o que é ve
dado pelo art. 115 do CC, motivo pelo
qualé de se exigira comprovaçãoda real
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necessidadede serviço{Enunciadon.43
do C. TST), exigência essa que não im
plica na negação do poder diretivo,mas
mera firmação de que esse poder foi
exercido em rigorosa fidelidade com os
seus respectivos fins,ainda que se trate
de transferência definitiva. TRT/SP 15®
Região25.978/98— Ac.3«T.6.452/00.Rei.
Samuel CorrêaLeite.DOE 14.2.00,pág.67.

023— ANISTIA.CONDIÇÕES PARA
READMISSÃO

A denominada Lei da Anistia (Lei n.
8.878/94) estabeleceu a readmissão do
anistiado,que não se confunde com rein
tegração, e a voltaao emprego, além de
condicionada às necessidades e dispo
nibilidades orçamentárias e financeiras
021 — ADICIONAL DE TRANSFE da administração,depende de aprovação
pela Comissão de Anistias, sendo que o
RÊNCIA. INDEVIDO
reclamante teve o seu pedido indeferido
pela Comissão Especial de Revisão dos
Não caracteriza transferênciaquando Processos de Anistia(CERPA). Assim, é
o novo local de trabalho do empregado
não implica, necessariamente, a mudança inconcebível a pretendida reintegração
do seu domicílio (art. 469, caput), não e até mesmo a readmissão.TRT/SP 15®
fazendo jus ao adicional do § 3® do refe Região 14.265/98— Ac. 14T.34.711/99.
ridodispositivoconsolidado.TRT/SP 15® Rei.AntônioMiguel Pereira.DOE 6.12.99,
Região 17.031/98 — Ac. 1® T.31.089/99. pág. 68.
Rei.AntônioMiguel Pereira.DOE 11.11.99,
pág. 89.
024 — APOSENTADORIA. EXTIN

ÇÃO DO CONTRATO DE
022 — ADICIONAL NOTURNO. ADI
TRABALHO.
MULTA DO
CIONAL DE INSALUBRIDADE.
FGTS
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PARCELAS SUPLE
A aposentadoria voluntária extingue
MENTARES DE NATUREZA o contrato
de trabalho, não incidindo a
SALARIAL. CESSAÇÃO DO multa de 40%
sobre o FGTS (inteligência
DIREITO À PERCEPÇÃO
do § 1® do art. 18 da Lei n. 8.036/90).
O adicional noturno, o adicional de
insalubridade e o adicional de periculosidade, apesardo seu caráterretributivo.
não possuem natureza salarial em sen
tido estrito, sendo considerados sobresalário, istoé,parcelassuplementaresde
natureza salarial. Isto porque, se pagos
com habitualidade,devem sercomputados
na remuneração que serve de base ao
cálcuto da indenização por despedida
injusta,fériascom acréscimode um terço,
gratificações natalinas, aviso prévio etc.
Contudo, alteradas as condições de tra
balho que ensejam o pagamento de tais
adicionais,também cessa o direitoà per
cepção desses adicionais, o que vale
dizer: somente são devidos enquanto
perduraremas condiçõesde trabalhoque
lhes dão causa. TRT/SP 15® Região
25.638/98 — Ac. 3® T. 6.540/00. Rei.
Desig.Samuel Corrêa Leite.DOE 14.2.00,
pág. 71.

370

TRT/SP 15* Região 12.063/99— Ac.54T.
6.625/00.Rei.ElianaFelippeToledo.DOE
14.2.00, pág. 74.
025 — APOSENTADORIA. V O L U N 
TÁRIA. DIRIGENTE SINDI
CAL. P E R D A D O DIREITO À
ESTABILIDADE
Extinto o contrato de trabalho em de
corrênciada aposentadoriavoluntáriapor
tempo de serviço,deixa o empregado de
gozardo direitoà estabilidadeno emprego,
garantida ao dirigente sindical. Conse
quentemente, não há que se falar em
despedida arbitrária por ato do empre
gador. Recurso ordinário do qual se co
nhece e a que se nega provimento.TRT/
SP 15* Região 15.322/98 — Ac. 1® T.
34.407/99. Rei. Desig. Luiz Antonio
Lazarim. DOE 23.11.99, pág. 112.

026 — APOSENTADORIA. VOL U N  que, nota-seque houve mais um benefício
TÁRIA O U ESPONTÂNEA. parao empregado,em lugarde prejudicá-lo,
EXTINÇÃO D O CONTRATO na medidaem que,ao invésde contarcom
D E TRABALHO. INDENIZA apenas duas horas diárias ou sete dias
no período para procurar novo
Ç Ã O P O R T E M P O DE S E R  corridos
emprego,como facultao art.488 da CLT,
VIÇO ANTERIOR À O P Ç Ã O
passa ele a dispor de período integral
P E L O R E GIME D O FGTS. paratanto.TRT/SP 159Região 32.750/98
N Ã O INCIDÊNCIA
— Ac. 2a T. 6.947/00. Rei. Luís Carlos
Cândido Martins Sotero da Silva. DOE
A aposentadoria por tempo de serviço 14.2.00. pág. 88.
— espécie de aposentadoria voluntária
ou espontânea — foierigida à condição 028 — AVISO PRÉVIO. NULIDADE
de excludente da accesslo temporisde
que trata o art.453 da CLT. Consequên
O aviso prévio só é válido quando
cia disso é a cisãodo períodocontratual atende
os requisitos da CLT, com relevo
em dois: o primeiro não se somando ao
art.488, assim, quando não concedida
segundo para nenhum efeito,nem mesmo ao
a redução diária,semanal ou mensal, ele
para fins índenizatórios. Desse modo, é Inexistente, porque frustrou a oportu
não assisteao trabalhador,que assim se nidade do empregado procurarnova colo
aposenta, qualquerdireitoà Indenização cação.TRT/SP 15a Região 17.327/98—
por tempo de serviço anterior à opção
1*T. 31.094/99. Rei. Antônio Miguel
pelo regime do FGTS (Enunciado n.295 Ac.
Pereira. DOE 11.11.99. pág. 90.
D O C.TST). APOSENTADORIA VOLUN
TÁRIA OU ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO
D O CONTRATO DE TRABALHO. INDE 029 — AVISO PRÉVIO. P R O P O R 
CIONAL A O T E M P O DE SER
NIZAÇÃO DE 40% DO FGTS RELATIVO
AO CONTRATO VIGENTE ANTES DA
VIÇO. N Ã O CABIMENTO
APOSENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.— A
aposentadoria por tempo de serviço —
Conquanto o IncisoXXI do arL 7®, da
espécie de aposentadoria voluntária ou CF preveja o direitoao aviso prévio pro
espontânea — é meio de extinção do porcional ao tempo de serviço, impossí
contrato de trabalho sem ônus para o vel sua aplicação imediata, eis que não
empregador, não se caracterizandocomo promulgadaleiordináriaregulamentadora.
hipótese de despedida arbitrária,prevista TRT/SP 15® Região 18.279/97— Ac.3*T.
pelo textoconstitucional— art,7®, Inciso 33.911/99.Rei.Desig.Ana PaulaPellegrina
I,Por isso, o trabalhador que assim se Lockmann. DOE 23.11.99, pág. 94.
aposenta não faz jus ao recebimento da
indenizaçãode 40% do FGTS relativoao
contrato vigente antes da aposentação. 030 — BANCÁRIO. H O R A S EXTRAS.
REPERC U S S Ã O N O S SÁBA
TRT/SP 15« Regiãol5.193/98— Ac. 1aT.
DOS. VALIDADE D A PAC32.520/99.Rei.LuizAntonloLazarim.DOE
II. 11.99, pág. 138.
T U A Ç Ã O COLETIVA
A CF asseguroua validadedasnormas
coletivase,ainda,conferiuaos Sindicatos
forçae legitimidadeparadefenderos inte
resses dos membros de sua categoria.
Ainda que em regra as horas extraordi
nárias não devam refletir nos sábados,
Havendo dispensa do cumprimento porque dia útilnão trabalhado, quando a
do aviso prévio e pagamento do respec norma coletivadisciplinade modo diverso,
tivo período, comprovado em contrache há que se respeitar o quanto nela pac027 — AVISO PRÉVIO. DISPENSA
D O CUMPRIMENTO. BENE
FÍCIO PARA O EMPREGADO.
INCABIMENTO
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mado, quando ausente um dos requisitos
para sua configuração, a saber, percep
ção de gratificaçãonão inferiora um terço
do salário do cargo efetivo e desempe
nho de atividade que denote o plus de
031 — BANCÁRIO. MULTA CON confiança, o que se verifica com a pre
VENCIONAL EM DECOR sença de subordinados, atosde comando
RÊNCIA DO LABOR SU e fiscalização e maior responsabilidade
do cargo.Fazjus,portanto,a horasextras,
PLEMENTAR
excedentesà sexta diária, nos termosdo
capul do art. 224 da CLT. TRT/SP 15*
Inexistecláusula específica nas con Região 16.691/98— Ac.2»T.710/00.Rei.
venções coletivasdos bancários no sen Desig. Luís Carlos Cândido Martins
tidode que. em sendo extrapolada a jor Sotero da Silva. DOE 18.1.00. pág. 33.
nada diáriade seishorasou de oitohoras,
nas hipótesesdos bancáriosenquadrados 034 — CATEGORIA PROFISSIO
no § 2odo art.224 da CLT,o banco infrator
NAL. DIFERENCIADA. ART.
arcará com multa convencional. Ao con
611 DA CLT, CAPUTE § 2®
trário. existe cláusula expressa de que
as horas extras laboradas são devidas
Quando o capuldo art.611 da CLT e
com o adicional de 50% e reflexos, inclu
sive nos sábados. Logo, além de inexis- seu § 25 estabelecem, como limite da
tircláusula especifica a respeito,as con abrangênciae aplicaçãodas condiçõesde
venções coletivas permitem o labor ex trabalho estipuladas em Convenções
traordinárioe. portanto, não se podendo Coletivasde Trabalhocelebradas pordois
cogitar da aplicação da aludida multa ou mais Sindicatos.Federações ou Confe
pelofato,porsisó, da reclamanteprestar derações representativos de categorias
horasextraordinárias.TRT/SP 15* Região económicas e profissionais,o âmbitodas
respectivas representações, excluem
25.899/98— Ac.3»T.6.451/00.Rei.Samuel dessa pactuação empresa que integre
Corrêa Leite.DOE 14.2.00, pág. 67.
categoria econômica diversa, não repre
sentada pelos órgãos convenentes. A
032 — CARGO DE CONFIANÇA. reclamada, por si ou por seu Sindicato,
de ter sido suscitada para parti
GERENTE.HORAS EXTRAS. haveria
cipar, aderindo — ou não — ,às obriga
NÃO CABIMENTO
ções assumidas pela categoria diferen
ciada. Como issonão se deu. não se vin
O trabalhador que exerce função de cula à observância das mesmas. Recurso
mando, com procuraçãoda empresa para a que se dá provimento.Adicionalde insa
representá-laperanteterceiros,podendo, lubridade.Liberalidade no pagamento de
inclusive, admitir e dispensar pessoal, adicionaide insalubridadea partirde certa
enquadra-se na hipótese da alínea b do data, sem que esse fosse devido, o que
art62 Consolidado, e nãofazjusàs horas foiconstatadopor períciajudicialnegativa,
requerida pela autora, não obriga a em
extras.TRT/SP 15* Região 25.383/98 —
a pagamento de período pretérito.
Ac. 1* T. 36.655/99. Rei. Luiz Antonio presa
Recurso a que se dá provimento. TRT/
Lazarim. DOE 6.12.99, pág. 135.
SP 15* Região 3.872/98 — Ac. 5* T.
35.366/99. Rei. Olga Aida Joaquim
033 — CARGO DE CONFIANÇA. Gomieri. DOE 6.12.99, pág. 90.

tuado.TRT/SP 15* Região 24.022/97 —
Ac. 3* T. 106/00. Rei. Desig. Ana Paula
PellegrinaLockmann.DOE 18.1.00.pág.11.

HORAS EXTRAS. DEVIDAS.
035— CIPEIRO.GARANTIA DE EM
NÃO CARACTERIZAÇÃO
PREGO. SUPLENTE
Resta descaracterizadoo desempenho
A garantiade empregodo cipeiro,pre
de cargo de confiança, com a especifici
dade e relevância pretendida pelo recla vista pela letra a do inciso II do art. 10
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do ADCT, alcança o suplente — Enun 038 — COISA JULGADA. CONCI
ciado n.339 do C. TST e Precedente do
LIAÇÃO. REVISÃO
STF — AG-RE 225.710-5, publicado no
DJ n. 170-E, de 04.09.98. TRT/SP 15*
A quitação de todo o contrato de tra
Região 28.264/98 — Ac. 1» T. 5.714/00.
Rei.Luiz Antonio Lazarim. DOE 14.2.00, balho, obtida em regular conciliação ju
dicial. tem força de coisa julgada e so
pág.39.
mente pode serrevistaem ação rescisó
036— CIRCO. PARCERIA CIRCEN ria (art.831, parágrafo único, e art.836
CLT). TRT/SP 15' Região 26.516/98
SE. INEXISTÊNCIA DE VÍN da
— Ac. 1* T. 5.139/00. Rei. Luiz Antonio
CULO EMPREGATÍCIO
Lazarim. DOE 14.2.00, pág. 15.
Os conjuntos de famílias, integrantes
do circo, trabalhavam em parceria, reu
nindoseus talentos,com ânimo associa
tivo,para a consecução da empresa artís
tica. O espetáculo circense fundava-se
em um sistema de comunhão de interes
ses, em que os artistasse apresentavam,
gratuitamente,mas exploravamatividades
comerciais próprias ao circo (venda de
aigodão-doce, cachorro-quente,sorvetes
etc.),dasquaisextraíamseus rendimentos,
sem dar nenhuma participaçãoao recla
mado.Trabalhavam em beneficiopróprio,
sem qualquer dependência a ordens ou
controles, sendo donos do próprionegó
cio.Ou seja:a colaboração em apresen
tações artísticas (como trapezista, dan
çarina,domador de animais, equilibrista)
ou de capatazia (coordenação da mon
tagem e desmontagem da lona do circo
e de sua limpeza), pelas quais nada re
cebiam, tinha por objetivo poder desen
volver seu comércio e dele extrair seu
sustento, para cuja exploração durante
a realizaçãodo espetáculocircense,con
tavam com a concessão do reclamado.
Assim, não demonstrada a existênciade
subordinação,nem de onerosidade,impos
sível acolhero pretendidovinculoempregaticio.TRT/SP 15* Região 27.693/98—
Ac. 5*T 6.330/00. Rei.Olga AidaJoaquim
Gomieri. DOE 14.2.00, pág. 62.

037 — COISA JULGADA
Ocorre a coisajulgadaquando o Autor
move ação trabalhista deduzindo idêntica
pretensãosobrea qualjátransacionouem
juízo.TRT/SP 15“ Região 26.744/98 —
Ac. 1*T.33.164/99. Rei. Eduardo Benedito
de OliveiraZanella.DOE 23.11.99,pág.69.

039 — COISA JULGADA. DISSÍDIO
COLETIVO E DISSÍDIO INDI
VIDUAL
Ocorre a coisajulgadaquando o Autor
move ação trabalhista deduzindo idêntica
pretensãoà deduzida pela categoria pro
fissional em Dissídio Coletivo julgado.
TRT/SP 15a Região26.194/98— Ac. 1*T.
5.746/00.Rei. Deslg. Eduardo Benedito
de OliveiraZanella.DOE 14.2.00,pág.40.

040 — COMISSIONISTA. HORAS
EXTRAS. REMUNERAÇÃO
O empregadocomissionistatem remu
nerada toda a carga horária que dedica
às vendas, sendo-lhe devido apenas o
adicional,quando exlrapolados os limites
da jornada diária de trabalho, salvo no
período em que se ativaem serviços de
arrumação e limpeza da loja,quando serlhe-á devido o valor da hora acrescido
do adicional extraordinário. TRT/SP 15*
Região26.598/98— Ac.1*T.5.697/00.Rei.
LuizAntonioLazarim.DOE 14.2.00,pág.38.

041 — COMPENSAÇÃO DE HORAS.
ACORDO
A compensação de horas pode ser
estabelecida com acordo escrito entre
empregado e empregador ou convenção
coletiva envolvendo sindicatos. TRT/SP
15*Região30.229/98— Ac. 1*T.2.101/00.
Rei.AntônioMiguel Pereira.DOE 18.1.00,
pág.81.
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042— COMPENSAÇÃO ESPECIAL
DE HORAS. AJUSTE EX
PRESSO. DESNECESSIDA
DE. FATOS ESPECIAIS CA
RECEM DE INTERPRETA
ÇÃO PONDERADA POR
PARTE DO JULGADOR
O regime de compensação de horas
somenteexige,paraa sua validade,ajuste
prévio e expresso entre empregado e
empregador,a serinseridocomo condição
do pactolaborai,quandoatreladoà obser
vância dos limites constitucionalmente
impostos à jornada de trabalho (art.7»,
incisoXIII).Compensações excepcionais
— como as verificadas por ocasião dos
festejos carnavalescos ou de jogos da
copa do mundo — ,porserem atosespe
ciais, merecem tratamento diferenciado,
sob pena de se permitirque o trabalha
dor interessado no pacto venha a dele
beneficiar-se duplamente — trabalho,
folga e posterior recebimento de horas
extras— ,com verdadeiro enriquecimento
sem causa.TRT/SP15aRegião 16.880/98
— Ac. 1« T.33.067/99. Rei. Luiz Antonio
Lazarim. DOE 23.11.99, pág. 65.

043 — COMUNICAÇÃO DE DIS
PENSA. ENFERMIDADE
SUPERVENIENTE. SUS
PENSÃO DO CONTRATO.
INOCORRÊNCIA
Não suspende a daçãodo avisoprévio
a doença superveniente do trabalhador,
mormente quando a mesma é congênita
e o empregado busca através dela im
pedir a ruptura contratual. TRT/SP 15a
Região 15.026/98 — Ac. 1aT.31.749/99.
Rei.LuizAntonioLazarim.DOE 11.11.99,
pág. 112.

044 — CONCESSÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO

viço público a títuloprecário, não confi
gura factumprincipis.Inteligência dos
arls.501 e 486, ambos da CLT.TRT/SP
15aRegião5.633/99— Ac.3«T.33.366/99.
Rei.LucianeStorelda Silva.DOE 23.11.99,
pág.75.

045 — CONDENAÇÃO CRIMINAL.
POR FURTO.JUSTA CAUSA
A condenação de empregado pela
Justiça Criminal é motivo ensejador da
ruptura do contrato de trabalho pelos
motivos indicados nas alíneas a e d do
art.482, da CLT, ainda que o furtotenha
ocorridoforadas dependênciasda recla
mada. TRT/SP 15a Região 27.750/98 —
Ac. 5a T. 6.332/00. Rei. Eliana Felippe
Toledo. DOE 14.2.00, pág. 62.

046 — CONFISSÃO. ENUNCIADO
N. 338,TST.AUSÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO JUDICIAL
PARA JUNTADA DE REGIS
TROS DE HORÁRIO. INAPLICABILIDADE
A teordo Enunciado n.338.do C.TST,
a presunção de veracidade da jornada
de trabalho alegada na inicial somente
se opera quando há omissão injustifica
da por parte da empresa de cumprirde
terminaçãojudicialde apresentação dos
registros de horário. Não tendo havido
qualquer determinação, inadmissível a
confissão aplicada pelo Colegiado origi
nário, permanecendo o ônus da prova a
cargo do laborista. TRT/SP 15a Região
27.561/98— Ac.5aT.6.325/00. Rei.Oiga
Aida Joaquim Gomleri. DOE 14.2.00,
pág. 62.

047 — CONTINUIDADE DA PRES
TAÇÃO LABORAL. APÓS A
APOSENTADORIA ESPON
TÂNEA. INÍCIO DE NOVO
CONTRATO DE TRABALHO.
INTELIGÊNCIA DO CAPUT
DO ART. 453 DA CLT

Contribuindo o empregador, direta
mente, para o ato da autoridade pública
Da análise do caputdo art. 453 da
de cancelamento da concessão de ser CLT, o qual prevê que a aposentadoria
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espontânea não permitea soma de con
tratosem caso de readmissão, infere-se
que esta é causa de extinçãoda relação
empregatícia. Assim, se o empregado
exercero direitoà aposentadoria,o rom
pimento do vinculo laborai dar-se-á por
sua iniciativa. Na hipótese de continui
dade de prestação laborai e posterior
dispensa sem justa causa, a muita de
40% sobre o FGTS deverá sercalculada
apenas e tão-somente em relação ao
novo contrato de trabalho iniciado após
a concessão do benefício em questão.
TRT/SP15* Região 30.986/98— Ac.2*T.
6.122/00. Rei. I. Renato Buratto. DOE
14.2.00, pág. 54.

049— CONTRATAÇÃO. PELO MUNI
CÍPIO, SEM PRÉVIA APRO
VAÇÃO EM CONCURSO PÚ
BLICO. NULIDADE
A contratação de trabalhador braçal,
sem prévia aprovação em concurso pú
blico fere o quanto disposto no art. 37,
inciso II,da CF.Desta forma, tem-seque
o contrato é nulo de pleno direito, não
gerandoqualquerefeitono mundo jurídico.
TRT/SP 15* Região 31.383/97— Ac.3*T.
33.967/99.Rei.Desig.Ana Paula Peilegrina
Lockmann. DOE 23.11.99, pág. 96.

050 — CONTRATAÇÃO. POR TEM
PO DETERMINADO PARA
048 — CONTRATAÇÃO. DE TRABA
ATENDER
NECESSIDADE
LHADORES POR EMPRESA
TEMPORÁRIA DE EXCEP
INTERPOSTA. TOMADORA:
CIONAL INTERESSE PÚBLI
EBCT — EMPRESA BRASI
CO. ART. 37. IX.DA CF
LEIRA DE CORREIOS E TE
LÉGRAFOS. ÓRGÃO DA AD
Resta patente que a reclamante foi
MINISTRAÇÃO INDIRETADA contratada
especificamente para a pres
UNIÃO FEDERAL
tação de serviços de natureza temporá
Não há se falar na responsabilidade
subsidiáriapor parte da empresa pública
contratante quanto às obrigações traba
lhistas, a uma: porque a Lei n. 8.666/93,
que regulamenta o processo de licitação
pública,dispõeque o contratadoé o único
responsável pelosencargos trabalhistas:
a duas: porque a tomadora de serviços,
órgão da administração pública indireta
da União, se submete à regra prevista
no art.37, II,da Constituição da Repú
blica. Inteligência do Enunciado n. 331,
II,do C. TST, que dispõe no sentido de
que a contratação irregular de trabalha
dor, através de empresa interposta, não
gera vínculode emprego com os órgãos
da AdministraçãoDireta,Indiretaou Fundacional.Inaplicabilidadedo incisoIV,do
enunciado supra-relerido. Destarte, fica
a segunda reclamada excluída do pólo
passivo, eis que a empresa prestadora
de serviçosé a única e exclusiva respon
sável pelocontratode trabalhonoticiado
na inicial.TRT/SP 15* Região 18.023/98
— Ac.5*T.6.764/00.Rei.Desig.Olga Aida
Joaquim Gomieri. DOE 14.2.00, pág. 80.

ria,em caráteremergencial, sem vinculo
empregatício, sob a égide da Lei Munici
pal n.6.652/91.que, devido à compatibi
lidade,foiinteiramenterecepcionada pelo
atual texto constitucional em seu inciso
IX.do art.37. A Lei Federal n.8.745/93,
por seu turno, que fixouas regras espe
cificasparaa contrataçãode pessoalpor
tempo determinado e garantiu aos con
tratadosalgunsdosdireitosprevistosaos
servidores estatutários (ajuda de custo,
gratificaçãonatalina,adicionais por tem
po de serviço,de horas extras e noturno,
férias etc.), elenca, em seu art. 2*. os
casos em que se considera a necessi
dade temporária de excepcional interes
se público, o que justificaria a contrata
ção por tempo determinado, conlorme
art. 37. inciso IX, da Carta Magna. No
presentecaso, tendoem vistaas lunções
exercidas pela reclamante (psicóloga),é
possível dizer que inexistequalquerjus
tificativapara sua contratação, pois não
se vislumbraa necessidade transitóriae
de excepcional interesse público. Ade
mais, conforme se observa nos requisitos
previstos na supracitada Lei Municipal.
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não houve prova da existência das con
dições elencadas no art. 2®, acerca dos
casos em que é cabível a contratação
de natureza excepcional. Assim, tendo
em vista a Inexistência de prova da
excepcionalidade da contratação havida
entre as partes, temos que os contratos
havidos são nulos e,como todoatonulo,
nenhum efeito produz. TRT/SP 15“ Re
gião 12.234/99— Ac.5aT.6.626/00. Re!.
Olga AidaJoaquimGomieri.DOE 14.2.00,
pág. 74.

constitucional — inciso XXVI do art. 7®
— ,ao trabalhador que passa a ocupar o
cargo vago de forma efetiva assiste o di
reito à majoração salarial, após o trans
cursodo estágioprobatóriode 180 (cento
e oitenta) dias. TRT/SP 15“ Região
16.463/98— Ac. 1aT.34.414/99.Rei.Luiz
Antoniolazarim.DOE 23.11.99, pág. 112.

051 — CONTRATAÇÃO. S E M PRÉ
VIA A P R O V A Ç Ã O E M C O N 
C U R S O PÚBLICO. NULIDADE
D O CONTRATO

Obrigatória a contrataçãode menores
aprendizes por estabelecimentos indus
triais,segundo o art.429 da CLT, e possi
bilitada a respectiva dispensa somente
porjustacausa, aquiem facedo conteúdo
do § 2® do art.432 da mesma Consoli
dação, conclusão inarredávelé a de que,
legalmente formalizado o contrato de
aprendizagem, goza o menor de estabi
lidade provisóriadurante todo o período,
englobadasas fases escolar e do estágio,
não podendo ser dispensado imolivadamente. Aliás, o direito da criança e do
adolescente à educação e à profissionalização é dever de todos, consoante art.
227 da CF. In casu, sobressai ainda a
garantianormativa, renovada ao longodo
tempo peiascategoriaseconómica e pro
fissional. a qual resguarda o direito ao
emprego durante o contrato de aprendi
zagem, ressalvados os motivos discipli
nares, escolares ou por mútuo acordo,
este apenas com assistência sindical.
TRT/SP 15* Região20.768/98— Ac.5*T.
6.785/00. Rei.Valdevir Roberto Zanardi.
DOE 14.2.00, pág. 81.

Após a CF/68, é nula a contrataçãodo
servidor,mesmo quepeloregimeceletista,
sem prévia aprovação em concurso pú
blico,conforme dispõe o art.37, inciso II,
da Carta Magna. Segundo o Precedente
n. 85 do C.TST, sendo nula de pleno di
reito,não gera nenhum efeitotrabalhista,
salvo quanto ao pagamento do equiva
lente aos salários dos dias efetivamente
trabalhados.TRT/SP 15aRegião32.911/98
— Ac. 10T.34.655/99. Rei.AntonioTadeu
Gomieri. DOE 23/11/99, pág. 122.
052 — CONTRATO. A PRAZO. DE
TERMINADO. SUCESSIVOS.
NULIDADE

054 — CONTRATO. D E APRENDI
Z A G E M . ESTABILIDADE
PROVISÓRIA

Os sucessivos contratos de trabalho
com pequena interrupção de prestação
de serviços descaracterizam os contratos
a prazo, sendo estes transformados em
um único contrato por prazo indetermi
055 — CONTRATO. D E A R R E N D A 
nado. TRT/SP 15* Região 17.841/98 —
Ac. 1a T. 5.646/00. Rei. Desig. Antônio
MENTO. INEXISTÊNCIA DE
Miguel Pereira.DOE 14.2.00, pág. 35.
SOLIDARIEDADE D O S A R 
RENDADORES OU DOS
053 — CONTRATO. COLETIVO DE
L O C A D O R E S N A R E LAÇÃO
TRABALHO. FEPASA. VA
D E E M P R E G O DA A R R E N 
CÂNCIA DE CARGO. PREEN
DATÁRIA C O M S E U S E M 
CHIMENTO. M A J O R A Ç Ã O
PREGADOS
SALARIAL
O arrendamento, juridicamente, ex
Atendidos os requisitosda norma co pressa um contratopeloqual uma pessoa
letiva, a qual goza de reconhecimento físicaou jurídica,proprietáriade um prédio,

376

assegura a outrem, mediante contribui
ção fixa e a prazocerto,o uso e gozo do
mesmo. Tem o mesmo sentido de con
tratode locação.Assim á que, afasta por
completo, o conceito jurídico de subempreitada, sucessão empresarial e tercei
rização ou intermediação de mão-deobra. Afasta-se a solidariedade preten
dida. TRT/SP 15* Região 31.105/98 —
Ac.5oT.6.720/00.Rei.Olga AidaJoaquim
Gomierl. DOE 14.2.00, pág. 78.

a termoquestionada.TRT/SP 15* Região
14.278/98— Ac. 19T.31.705/99.Rei.Luiz
AntonioLazarim.DOE 11.11.99,pág. 110.

058 — CONTRATO. DE SAFRA.
TÉRMINO

Se a vigência do contratode trabalho
coincide com o período em que ocorre a
colheitade frutascítricas,não há que se
falarem despedimento antes do término
contraio. O fato de haver notas fis
056— CONTRATO.DE REPRESEN do
cais que comprovam a entrega de frutas
TAÇÃO COMERCIAL AUTÔ em data posteriorao términoda safranão
NOMA. INEXISTÊNCIA DA tem o condão de desconstitulr a contra
EFETIVA DIREÇÃO E CO tação a prazo, nem de autorizar a impo
MANDO DA FORÇA DE TRA sição da indenização prevista pelo art.
BALHO. AUSÊNCIA DA RE 479, da CLT. Na colheita de laranja, o
término da safra se dá quando todas as
LAÇÃO DE EMPREGO
laranjasdo espaço determinado à turma
do trabalhador são colhidas, donde se
A subordinação jurídica exigida pelo concluique a rescisão se deu em virtude
Direito Brasileiropara caracterizaçãodo do términodocontraio.TRT/SP 15*Região
contratode trabalho,em detrimentodo con 28.367/98— Ac.5«T.6.704/00. Rei.Olga
trato de representação, implica na exis Aida Joaquim Gomieri. DOE 14.2.00,
tência eletiva da direção e comando da pág. 77.
força do trabalho nas mãos do emprega
dor, no controle do cumprimento do tra
balho, no exercícioda disciplinana hipó 059 — CONTRATO. DE SUBEMPREITADA. ART. 455 DA
tese de descumprimenlo da obrigação
CLT
contratualmente assumida, que não ó o
caso dos autos. Pretender descaracte
rizaruma relação de trabalhoautônomo,
Trata-se o caso vertente de real suda qual se aproveitou durante anos. ca bempreitada, na qual quem se compro
racterizaafrontaaos princípiosbasilares meteu a efetuar certa obra (empreiteiro
do Direito,com a qual o Poder Judiciário principal) a repassa a alguém para que
não pode assentir.TRT/SP 15* Região este a execute parcial ou totalmente.
27.052/98— Ac.S*T.6.693/00. Rei.Olga Assim, restando patente o liame com o
Aida Joaquim Gomieri. DOE 14.2.00, subempreiteiro, o vinculo de emprego
pág. 76.
jamais poderia ter se lormado com o
empreiteiro principal. Somente no caso
057 — CONTRATO. DE SAFRA. CO de o subempreiteiro se revelar inadim
LHEITA DA LARANJA. VALI plente,ó que será o empreiteiroprincipal
citado para pagamento, após esgotados
DADE
os meios legais de coação executória
contrao primeiro,permanecendoo emprei
O contratode safrapara a colheitada teiroprincipalcomo entesubsidiariamente
laranja encontra amparo na variação responsável poreventuaisdébitostraba
estacionai da própria atividade agrária lhistasdevidosao obreiro,a rigordo art.
explorada pelo empregador — Lei n. 455, da CLT. No entanto, pelo parágrafo
5.889/73,art 14, parágrafo único.Assim, único do referido artigo, ao empreiteiro
somente prova cabal da ocorrência de principal fica ressalvada, nos termos da
fraudejustificarianulificar-sea contratação leicivil,ação regressiva contra o subem-
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preiteiroe a retenção de importâncias a
este devidas, para a garantia das obri
gaçõesdevidasaosempregados.Indevida
a condenação da empreiteira principal à
anotaçãoda CTPS do obreiroe ao paga
mento de verbas contratuais.Recurso ao
qualsedá provimento.TRT/SP 15“Região
24.276/98 — Ac. 5* T. 35.326/99. Rei.
Otga AidaJoaquim Gomieri.DOE 6.12.99,
pág. 89.

060— CONTRATO. DE TRABALHO.
COM MUNICÍPIO.AUSÊNCIA
DE CONCURSO. NULIDADE
Nula ó a contratação, pela municipa
lidade, de empregado, sem prévia apro
vação em concursode provasou de provas
e títulos, eis que (ere o quanto disposto
no art.37, incisoII,da CF. Sendo nulode
pleno direitoo contrato de trabalho, não
gera nenhum efeitojurídico,excetoquanto
aos saláriosdo períodotrabalhado,diante
da impossibilidade de restauração do
slalus quo ante. TRT/SP 15' Região
5,205/98 — Ac. 5* T. 4.002/00. Rei. Ana
Paula PeilegrinaLockmann. DOE 1.2.00,
pág. 58.

061 — CONTRATO. DE TRABALHO.
POR PRAZO DETERMINA
DO. VALIDADE
O contrato de trabalho temporário
somente tem razão de ser quando o
empregador comprova a necessidade de
substituição transitória de empregado
efetivoou o acréscimo extraordináriode
serviços. Igualmente, somente quando
demonstradas as hipóteses previstas
pelo § 2® do art. 443 da CLT, encontra
validade a contratação a termo.TRT/SP
15*Região 16.345/98— Ac.1*T.32551/99.
Rei.Luiz AntonioLazarim.O O E 11.11.99,
pág. 140.

art.453 da CLT ou da Lei n.5.889/73, os
dias entre um e outro períodotrabalhado,
salvocomprovadas as hipótesesdo art.4®
da CLT, são consideradosde suspensão
contratual,consoanteart.471 consolidado:
as obrigações principais das partes não
são exigíveis;não há trabalhoe nem remu
neração, razão pela qual não há que se
falar em salário nos interregnos entrecontratos.TRT/SP 15“Região 19.548/98
— Ac.5“T.2.421/00.Rei.ValdevlrRoberto
Zanardi. DOE 18.1.00, pág. 92.

063— CONTRATO. DE TRABALHO.
VINCULAÇÃO DO SÓCIO
COMO EMPREGADOR. IMPOSSIBILIDADE.TEORIA DA
DESPERSONALIZAÇÃO DO
EMPREGADOR
O contrato de trabalho é formalizado
com a empresa, em cujoacervo patrimo
nialo trabalhador tem sua garantia, não
se justificando a duplicidade contratual,
com envolvimento da pessoa jurídica e
da pessoa física do sócio. Aplicação da
teoria da despersonalização do empre
gador. TRT/SP 15“ Região 32.076/98 —
Ac. 1* T. 32.608/99. Rei. Luiz Antonio
Lazarim. DOE 11.11.99, pág. 143.

064 — CONTRATO. REGIDO PELA
CLT. PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PÚBLICO
Às pessoasjuridicasde direitopúblico
— União, Estados, Municípios e respec
tivasautarquias e fundações — não as
siste o direito de invocar privilégio para
não conceder medida que foiaprovada
porleifederal.Inteligênciado Precedente
n. 100 da SOI do E. TST. TRT/SP 15«
Região 11.255/99 — Ac. 5« T. 6.261/00.
Rei.Eliana FelippeToledo. DOE 14.2.00,
pág. 59.

062— CONTRATO. DE TRABALHO.
UNICIDADE.PERÍODOS DES
CONTÍNUOS. INTERREGNOS 065— CONTRIBUIÇÃO. ASSISTENCIAL
ENTRE-CONTRATOS
Na unificação de períodos descontí
nuos, quando ausentes os requisitos do
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É devida a contribuição assistência!
do empregado, associadoou não ao Sindi

cato, desde que assegurado na norma
coletivao direitode oposiçãoao desconto.
TRT/SP 15® Região 29.413/98— Ac. 1*T.
2.721/00. Rei. Eduardo Benedito de Oli
veira Zanella. DOE 1.2.00, pág. 13.

068— CONTRIBUIÇÃO. CONFEDERATIVA. CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL

É incabívela cobrançada contribuição
confederativa dos não-associados do
066 — CONTRIBUIÇÃO. ASSISTEN- Sindicato e nula a cláusula que prevê a
contribuição assistencial de todos os
CIAL
empregados sem a possibilidadede opo
sição ao desconto. TRT/SP 15* Região
Sem carátertributário,portantoconsti
— Ac.1»T.350/00. Rei.Eduardo
tucionalmente não compulsória, inatinge 28.009/98
Beneditode OliveiraZanella.DOE 18.1.00,
os não associados, ante às garantias da pág. 20.
livre associação e slndicalização (CF,
arts.5®,incisoXX, e 8®,incisoV).Exigível
dos sóciosdesde que sem expressaopo 069— CONTRIBUIÇÃO. CONFEDE
RATIVA E ASSISTENCIAL.
sição (CLT, art.545), sob pena de malterimentoà intagibilidadesalarial(CLT,art.
NÃO SINDICALIZADO. CO
462). TRT/SP 15* Região 16.991/98 —
BRANÇA INDEVIDA. ARTS.
Ac. 5* T. 1.774/00, Rei.Vatdevir Roberto
5®,XX, E 8®,V.DA CF E PRE
Zanardi. DOE 18.1.00, pág. 69.
CEDENTE NORMATIVO N.

067— CONTRIBUIÇÃO. ASSISTENCIAL. DEVIDA SOMENTE
PELOS FILIADOS AO SINDI
CATO. AUTORIZAÇÃO DO
EMPREGADO PARA DES
CONTO. APLICAÇÃO DO
PRECEDENTE NORMATIVO
N. 119, DOC.TST
O Precedente Normativo n. 119, da
SDC do C.TST (DJU de 11.11.96) reza
que fere o direito à plena liberdade de
associação e de slndicalização cláusula
constante de acordo, convenção coletiva
ou sentençanormativafixandocontribuição
a ser descontada dos salários dos traba
lhadores não filiadosao sindicatoprofis
sional,sob a denominação de taxa assistencial ou para custeio do sistema confederativo. A Constituição da República,
nos arts.5®, incisoXX, e 8®, incisoV, as
segura ao trabalhador o direito de livre
associação e sindicalização*.A CLT, em
seu art 545, de há muitojá previa a de
vida autorização do empregado para o
desconto em folhadas contribuições de
vidas aos sindicatos.TRT/SP 15* Região
35.264/97 — Ac. 2* T. 7.010/00. Rei. I.
Renato Buratto. DOE 14.2.00, pág. 93.

119 DO TST
É indevidaa cobrança da contribuição
assistencial e confederativa sem a auto
rização expressa do empregado para o
seu desconto em folha de pagamento,
pois tratam-se de contribuições conven
cionais: entendimento contrário feriria o
direito à plena liberdade de associação
e de sindicalização.Inteligênciados arts.
5®, incisoXX, e 8®, IncisoV,da CF, bem
como do Precedente Normativo n. 119,
do C.TST.TRT/SP 15* Região 18.758/98
— Ac. 1*T.5.750/00. Rei.Antonio Tadeu
Gomieri. DOE 14.2.00, pág. 41.

070— CONTRIBUIÇÃO. SINDICAL.
PREVISTA NO ART. 578, DA
CLT.COMPETÊNCIA DA JUS
TIÇA ESTADUAL. SÚMULA
N. 222 DO STJ
O julgamentodo feitoquanto às con
tribuições sindicais compete à Justiça
Estadual,uma vezqueessasseencontram
fundamentadas em dispositivos legais
(arts.578 a 610, da CLT) e não em ins
trumentos normativos, sendo que o art.
578, da CLT, estabelece a Contribuição
Sindical no valor de um dia de trabalho
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descontada dos empregados e dos pro 072 — COOPERATIVA DE TRABA
fissionais liberais no mês de março de
LHO. RURAL
cada ano ou na data da admissão, e o
art. 589, da mesma CLT, prevê várias
Sendo o trabalho executado de forma
destinações, no que concerne à impor
não
eventual, com dependência e subor
tânciada arrecadaçãodessacontribuição,
quais sejam:Confederações, Federações dinação jurídica, não há como aplicar o
e Sindicatos e Conta-Especial Emprego disposto no parágrafo único do art.442
e Salário. Assim, há que se concluir que da CLT, isoladamente, pois este colide
não se trata de dissídio decorrente da frontalmente com os princípiosconstitu
relaçáoempregatícia. Nesse mesmo sen cionaisde proteção e valorizaçãodo tra
tido pronunciou-se o C. STJ, através da balho humano, que assegura existência
Súmula n.222, editadaem 2.8.99.TRT/SP digna ao trabalhador subordinado, com
15» Região 31.365/98 — Ac. 5« T.6.723/ relevo para o fato de que no meio rural
aplicabilidadea Lein.5.889/73.TRT/
00 .Rei.Olga AidaJoaquim Gomieri. DOE tem
SP 15* Região 26.149/98 — Ac. 1* T.
14.2.00. pág. 78.
3.931/00.Rei.LorivalFerreirados Santos.
DOE 1.2.00, pág. 55.
071 — COOPERATIVA DE TRABA
LHO. RURAL
073 — C O R R E Ç Ã O MONETÁRIA.
É P O C A PRÓPRIA
Se restou provado que a Cooperativa
de Trabalho presta serviços a inúmeras
empresas e produtores ruraisda região,
A época própria,para finssalariais, é
até mesmo para as Prefeituras Munici aquela em que o empregador pratica a
pais; se a indústria de sucos nega, não paga dos salários, respeitado o limite
só a relação de emprego com o coope legai do parágrafo único do arl.459 da
rado,autorda reclamatória,mas nega até CLT. Assim, para a atualização monetária
terrecebido frutasque teriam sido colhi das verbas deferidas em juízo, deve-se
das pela Cooperativa em pomares de observar a data em que o trabalhador
produtores rurais — clientes da mesma; recebia seus salários normalmente, na
e se o reclamante não esclarece, na ini constância do pacto laborai, ou seja,
cial, em quais propriedades rurais teria quando ele, em tese. teria a disponibili
trabalhado, nem disso faz prova em au dade financeira da verba, se o emprega
diência de instrução, não há como esta dor tivesse cumprido com suas obriga
belecer qualquer liame entre a indústria ções legais. Agravo de petição a que se
de suco e esse associado, nem mesmo se nega provimento. TRT/SP 15» Região
se desconsiderar a cadeia produtiva 18.081/99— Ac. 1*T.34.730/99.Rei.Luiz
formada entre produtor rural— coopera Antonio lazarim. DOE 6.12.99, pág. 68.
tiva— indústriade suco.O ônus da prova
de talrelacionamentocabe ao reclamante,
não havendo a mínima justificativapara 074 — C O R R E Ç Ã O MONETÁRIA.
a inversãodo mesmo, como ocorreu.Em
É P O C A PRÓPRIA. ÍNDICE
virtude de ser flagrante a inépcia da ini
D O M Ê S D O SALÁRIO E D O
cial,elaocasionaa improcedênciada ação
RESPECTIVO PAGAMENTO
com relação à suposta tomadora desses
serviços.Quantoà cooperativadeserviços,
O art.39 da Lei n.8.177/91 considera
nãoprovadaqualquerfraude em sua cons
tituição e forma de operar, Impõe-se o época própria a do vencimento da obri
acolhimentodo parágrafoúnicodo art.442, gação, assim definida em lei,acordo ou
da CLT, que também resultana improce convenção coletiva, sentença normativa
dência da ação, com relação à mesma. ou cláusula contratual. Por sua vez,
TRT/SP 15» Região 3.984/98— Ac. 5«T. quando o § 1»do art.459 da CLT dizque
35.306/99. Rei. Olga Aida Joaquim o pagamento deve ser efetuado “o mais
tardar", até o quinto dia útildo mês seGomieri. OOE 6.12.99, pág. 87.
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guinte, nada mais faz do que conceder culodo décimo terceirosalário.Ademais,
beneficio de dilação da satisfação do seu cálculodeve obedecerasdisposições
pagamento, o que não modifica o venci do art. 1®, § 1®, da Lei n. 4.090/62 e do
mentoda obrigaçãode pagaros salários. art. 1» do Decreto n. 57.155/65. TRT/SP
Além disso, no caso, por norma contra 15®Região31.869/98— Ac.2*T.6.928/00.
tual (art.444 da CLT) os pagamentos de Rei.Luls Carlos Cândido Martins Sotero
bancários vêm sendo feitos no mesmo da Silva. DOE 14.2.00, pág. 87.
mês de competência.TRT/SP 15*Região
8.063/99 — Ac. SE 5.964/00. Rei. José 077 — DEDUÇÃO E COMPENSA
Pedro de Camargo Rodrigues de Souza.
ÇÃO. DE QUANTIAS EM
DOE 14.2.00, pág. 48.

JUÍZO

075— DANO MORAL. ANOTAÇÕES
Diversamente da compensação, que
NA CTPS.CABIMENTO. CAR exige
do reclamadoa posiçãode credordo
TEIRA DE TRABALHO
reclamante, a mera deduçãodas quantias
É documento de suma importância
parao trabalhadore sua familia.Com eia,
o trabalhadortem acesso ao mercado de
trabalho,ao créditono comércio e à pre
vidência social. O retardo do patrão em
anotara CTPS, de seu empregado, bem
como a inserção,no documento, de obser
vações desairosasà pessoa do trabalha
dor, impõem a apenação do empregador
com indenizaçãopordanos morais (Cons
tituiçãoda República,art.5o,incisoX).TRT/
SP 15a Região 25.447/98 — Ac. 1* T.
5.682/00. Rei.LuizAntonioLazarim.DOE
14.2.00, pág. 37.

pagas sobo mesmo titulodaquelas defe
ridasem reclamação trabalhistadeve ser
autorizada,ainda que em grau de recurso
ou em liquidação de sentença, pois é
meio eficaz para se afastaro enriqueci
mento sem causa e a duplicidade de
pagamento, bem como para se engen
drar títuloexecutivojudicialo mais justo
possível, que represente a real solução
para os conflitosde interesse deduzidos
em Juízo.TRT/SP 15® Região 14.916/98
— Ac. 1* T.33.044/99. Rei. Luiz Antonio
Lazarim. DOE 23.11.99, pág. 64.

078 — DEPÓSITO BANCÁRIO JU
DICIAL. JUROS TRABA
076 — DÉCIMO TERCEIRO SALÁ
LHISTAS. RESPONSABILI
RIO. RECLAMANTE QUE
DADE DO DEVEDOR. CON
PUGNA PELA CONSIDERA
TINUIDADE
ÇÃO, NOS CÁLCULOS, DOS
VALORES RECEBIDOS
O depósito bancário efetuado à dis
PELO CARGO EM COMIS posição
do juízo não faz cessar a res
SÃO, EM MESES ANTERIO ponsabilidade
pelosjurosmoratóriostra
RES A DEZEMBRO. IMPOS balhistas, uma vez remunerados à base
SIBILIDADE.ARTS. 1«,§ 1B, de 1% ao mês, de acordo com o art.39,
DA LEI N. 4.090/62 E 1* DO § 1®,da Lei n. 8.177/91. Além disso, im
possível aplicar-se subsldiariamente o
DECRETO N. 57.155/65
O exercício de cargo em comissão
tem sempre um caráterprovisório, sendo
de sua própria natureza a nomeação e a
demissão adnulum,o que equivalea dizer
que seu carátertraz fnsita a condiçãode
permanência enquanto bem servirà Admi
nistração.Assim, não há que sefalarem
Incorporação do referidocargo para cál

art. 9», I, § 4», da Lei n. 6.830/80, por
não se tratarde norma trabalhista espe
cífica e porque anterior à edição da Lei
n. 8.177/91, aí incidindo a regra do art.
2®, § 1®, da LICC. O depósito do valor
executado, se apenas feito para garan
tiado juízoe oferecimentode embargos,
não tem efeito liberatório da obrigação
trabalhistaporque não foicolocadoà dls-
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posição do credor.Agravo a que se nega
provimento.TRT/SP 15" Região 10.230/99
— Ac. SE 34.584/99. Rei.Josó Pedro de
Camargo Rodrigues de Souza. OOE
6.12.99, pág. 67.

079— DESCONTOS FISCAIS.BASE
DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA
SOBRE O MONTANTE DA
LIQUIDAÇÃO. INTERPRE
TAÇÃO DA LEI N. 8.541/92,
ART.46
A base de cálculo a ser considerada
na apuração do valor devido a titulode
Impostode renda é o efetivorecebimento
do crédito, por ser este o fato gerador,
sendo certo que este momento se dá
após a devidaapuração do montantecom
a liquidaçãode sentença. Inteligênciada
Lein.8.541/92, art.46.TRT/SP 15aRegião
8.247/99— Ac. SE 33.603/99. Rei.Deslg.
Luís Carlos Cândido Martins Sotero da
Silva. DOE 23.11.99, pág. 83.

081 — DIFERENÇAS SALARIAIS.
CATEGORIA DIFERENCIA
DA.RECLAMADO NÃO SIG
NATÁRIO DAS NORMAS
COLETIVAS APRESENTA
DAS PELO AUTOR. IMPRO
CEDÊNCIA
Tendo o reclamado comprovado do
cumentalmente, como seria de sua obri
gação, porforçado que dispõeo art.818
da CLT, o objeto socialde sua atividadefim, além de terjuntado a guia de reco
lhimentoda contribuiçãosindicalcompul
sóriaem favorda entidadesindicala qual
está filiado,não se pode exigir-lheo cum
primento de sentença normativa de cuja
elaboração seus representantes não fi
zeram parte, por não ser signatáriodas
normascoletivastrazidascom a exordial,
não estando obrigado, pois, a cumprir
cláusulas e condições estabelecidas em
instrumento normativo do qual não par
ticipou.TRT/SP 15* Região 19.703/98—
Ac. 1a T. 3.866/00. Rei. Antonio Tadeu
Gomleri. DOE 1.2.00, pág. 53.

080 — DESPEDIDA INOIRETA. NE
CESSIDADE DE PROVA RO 082 — DIRIGENTE SINDICAL. EN
CERRAMENTO DA EMPRE
BUSTA QUE A CONFIGURE.
SA. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 483 DA CLT
DESPEDIMENTO. DIREITO
AOS SALÁRIOS ATÉ O VEN
A denominada "despedida indireta"ó
CIMENTO DO MANDATO
uma figurahíbrida,com característicade
SINDICAL
demissão e de despedida. Assemelhase à primeira por ser ato unilateral de
iniciativa do empregado, mas dela se
distancia por não implicar em idéia de
renúncia: o empregado denuncia o con
trato com fundamento em falta grave do
empregador, aproximando-se assim da
despedida sem justacausa. Assim como
a justa causa do empregado deve ser
robustamenteprovada, porconstituiruma
mácula em sua vida profissional, os mo
tivosque ensejama justacausado empre
gador segue o mesmo sentido: deve ser
provada com elementos convincentes,
incontestes, sob pena de não restarcon
figuradaquaisquerdas hipótesesprevis
tasno art.483 da CLT.TRT/SP 15a Região
33.621/98 — Ac. 2aT.6.959/00. Rei.Luís
Carlos Cândido Martins Sotero da Silva.
DOE 14.2.00, pág. 89.
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Vale ressaltarque o dirigentesindical
é representante da categoria profissional
que representae não,apenas,dos empre
gados da empresa onde trabalha,de sorte
que o encerramento das atividades ou
mesmo a extinção do estabelecimento
onde trabalha o dirigente sindical não
podegerara perdado seu mandato.TRT/
SP 15a Região 20.304/98 — Ac. 3a T.
31.420/99. Rei. Luiz Carlos de Araújo.
DOE 11.11.99, pág. 101.

083 — DONO DA OBRA. RESPON
SABILIDADESOLIDÁRIA OU
SUBSIDIÁRIA.INEXISTÊNCIA
Em se tratando do efetivo ‘dono da
obra", não lhe cabe responder, solidária

ou subsidiariamente, pelas obrigações
trabalhistasassumidas pelaempresa que
contratou para a prestação dos serviços
— esta, sim, a verdadeira empregadora
do reclamante. TRT/SP 15* Região
25.311/98 — Ac. 1a T. 34.908/99. Rei.
Desig.LuizAntonioLazarim.DOE 6.12.99,
pág.75.

função alegada na inicial, indeferem-se
os pedidos atinentes e seus reflexos.
TRT/SP 15» Região 23.593/98— Ac.5*T.
35.316/99. Rei. Olga Aida Joaquim
Qomierl. DOE 6.12.99, pág. 88.

086 — DURAÇÃO DO TRABALHO.
SUPRESSÃO DO INTER
VALO PARA REFEIÇÃO E
DESCANSO. LABOR EXTRA
084 — DONO DA OBRA. RESPON
ORDINÁRIO
SABILIDADE SUBSIDIÁRIA
PELAS DÍVIDAS DE NATU
Consoante o art.71 da CLT em qual
REZA TRABALHISTA ASSU
trabalhocontfnuo, cuja duração ex
MIDAS PELACONSTRUTORA quer
ceda de seis horas, ó obrigatória a con
Supermercado que contrata empresa
de construçãocivilpararealizarobrasde
ampliação do seu estabelecimento não
é responsável, solidaria ou subsidiaria
mente, pelas dívidas de natureza traba
lhista assumidas pela empresa contra
tada, uma vez que a solidariedade não
pode ser presumida, haja vista que re
sulta da leiou do contrato e a subsidiariedade tem como pressuposto o forne
cimento de mão-de-obra, via interposta
pessoa, para realização de atividademeio, sendo absurdo cogitar-se que a
atividade exercida por pedreiro esteja
Inserida na atividade acessória de um
supermercado. TRT/SP 15* Região
20.874/99 — Ac. 3* T. 2.957/00. Rei.
Samuel CorrêaLeite.DOE 1.200.pág.22.

085— DUPLA FUNÇÃO.FRENTISTA
E CAIXA. INEXISTÊNCIA
Não se pode considerar como caixa
o funcionáriodo postoque apenasrecebe
o valordo cliente,devolvendo,se neces
sário, o troco atinente.Segundo o dicio
nário,caixa é o funcionário que tem por
atividade o recebimento e pagamento
dos valores de todas as operações efe
tuadas num estabelecimento comercial.
No presente caso, o gerente era quem
tinha essas atribuiçõese não o frentista.
Este apenas recebia o valor de clientes
porelepróprioatendidos,entregandotais
valores ao gerente. Este sim era quem
recebia as importâncias pagas a todos
os frentistas. Descaracterizada a dupla

cessão de um Intervalo para repouso e
alimentação, o qual será, no mfnlmo de
uma hora e,salvoacordo escritoou con
trato coletivo em contrário, não poderá
excederde duas horas.Já o art.58, tam
bém da CLT, diz que a duração normal
do trabalhoparaos empregados em qual
quer atividade privada, não excederá de
oitohoras diárias.E, é claro, entende-se
como jornada normal de trabalho o lapso
de tempoque o empregado prestaserviços
ou permanece à disposição do empre
gador, a teor do art.4® da CLT. Logo, a
conclusãoé única:seo empregado,mesmo
cumprindo jornada diária de oito horas,
não usufrui do intervalomfnimo de uma
hora para descanso e alimentação, na
verdade, está submetido à jornadadiária
de nove horas e, portanto, tendo direito
a uma hora extradiáriacom o respectivo
adicional e reflexos,eisque não se trata
de indenização, mas simplesmente do
acréscimo de uma hora a mais na sua
jornada diária pela supressão do inter
valo diário para refeição e descanso,
durante o qual não poderia prestar ser
viços e ou permanecer à disposição do
empregador.TFnvSP15*Região24.618/98
— Ac.3aT.2.978/00. Rei.Samuel Corrêa
Leite.DOE 1.2.00, pág. 22.

087 — EMPREGADA. GESTANTE.
GARANTIA DE EMPREGO.
CONFIRMAÇÃO NO CURSO
DO AVISO PRÉVIO. CABI
MENTO
A garantia de emprego da gestante
ocorre, por expressa disposição consti
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tucional,da confirmaçãoda gravidez,que
deve ser feita na vigência do contrato,
ainda que no prazo do avisoprévioinde
nizado.A confirmação da gravidez antes
da extinção do pacto laborat assegura à
trabalhadora gestante a garantia de em
prego prevista pela tetra bdo incisoIIdo
art. 10 do ADÓT. Todavia, a recusa da
trabalhadora em retornar ao emprego,
implicarenúnciaà garantiadeemprego,não
lhe sendo devidos os saláriosdo período.
TRT/SP 15* Região 25.843/98— Ac. 1*T.
238/00. Rei. Luiz Antonio Lazarim. DOE
18.1.00, pág. 16.

088 — EMPREGADO PÚBLICO

091 — ENUNCIADO. N. 330. AÇÃO
TRABALHISTA
O Enunciado n. 330 do E. TST não
obsta o ajulzamento de ação trabalhista,
sob pena de afrontaao dispostono art.5°,
XXXV, da Constituição da República.
TRT/SP 15" Região29.606/98— Ac. 1«T.
648/00. Rei.Eduardo Beneditode Oliveira
Zanella. DOE 18.1.00, pág. 31.

092 — EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
INDEVIDA. IDENTIDADE DE
FUNÇÕES NÃO COMPRO
VADA

O empregado público,mesmo contra
tado para exercer função de confiança,
com recebimentode comissão, tendoseu
contratode trabalho regido pela CLT, faz
jus à estabilidade pré-eleitoral, não po
dendo ser despedido sem justa causa,
nostrêsmesesqueantecedemaseleições,
atéa possedoseleitos.TRT/SP 15“Região
6.800/99— Ac.3*T.12/00.Rei.Domingos
Spina. DOE 18.1.00, pág. 7.

Não comprovada a identidadede fun
ções, é Incogitávela equiparaçãosalarial,
ainda mais quando a prova dos autos é
pela diversidade de funções. HORAS
EXTRAORDINÁRIAS. ART. 71, § 4», DA
CLT. INTERVALO COMPROVADO. — A
prova dos autos é inconcussa quanto à
existência de intervalointrajornada, por
tanto, improcedente o pedido de horas
extraordináriascom fulcrono art.71, § 4°,
daCLT.HORAS DE SOBREAVISO.CARAC
TERIZAÇÃO. — O sobreaviso caracteri
089 — EMPREGADO PÚBLICO
za-sepeladeterminaçãodo empregador,
para que o empregado permaneça em
O empregado púbficoadmitidoatravés sua residência, aguardando ordens, im
de concurso público na forma do inciso possível conceder esse extraordinário
IIdo art.37 da CF, tendoseu contratode sem provas, pois o simples fatodo hotel
trabalho regido pela CLT, fazjus à esta realizar grande número de convenções,
bilidade prevista no art. 41 da Magna porsisó, não autoriza presumiro sobre
Carta. TRT/SP 15* Região 3.995/99 —
aviso. TRT/SP 15* Região 19.773/99 —
Ac.3*T.33.354/99. Rei.Domingos Spina. Ac. 1* T. 3.982/00. Rei. Antônio Miguel
DOE 23.11.99, pág. 75.
Pereira. DOE 1.2.00, pág. 57.

090 — ENGENHEIRO. JORNADA
DE TRABALHO

093 — EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
RECEBIMENTO PELO PA
RADIGMA DE SALÁRIO IN
A Lei n.4.950-A/66 não crioujornada
FERIOR AO DO RECLA
especial para o engenheiro, garantindo
MANTE
tão-somenteremuneração mínima à cate
goria, sendo devidas as horas extras
prestadas além da jornada legal de oito
horas diárias,e não da jornada reduzida
de seishoras.TRT/SP 15*Região 27.872/
98 — Ac. 5* T. 6.699/00. Rei. Eliana
FelippeToledo. DOE 14.2.00, pág. 77.
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Restando comprovado nos autos,
através de recibosde pagamento, o rece
bimento pelo paradigma de salário Infe
riorao do reclamante,e não havendooutras
provas em contrário,toma-se sem objeto

a pretensão do autor de equiparação
salarial.TRT/SP 15*Região27.572/98—
Ac. 5“ T. 6.326/00. Rei. Eliana Felippe
Toledo. DOE 14.2.00, pág. 62.

094 — EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
REQUISITOS. INTERPRE
TAÇÃO
A expressão trabalho de igual valor,
inserida no § 1® do art. 461 da CLT, en
tendida como sendo o trabalho feitocom
igual produtividade e com a mesma per
feição técnica, há que ser interpretada
como sendo a igualdadede desempenho
em termos quantitativos e perfeição na
consecução das atividades em termos
qualitativos.Assim, se o empregado e o
paradigma exercem idênticafunção, sem
que haja uma diferençade tempo na fun
ção superior a dois anos, ao mesmo
empregador, na mesma localidade,ainda
que em setores diferentes da empresa,
com idênticaprodutividadee mesma per
feiçãotécnica,é irrelevanteparaefeitoda
equiparaçãoo fato,porsisó,da atividade
do paradigma exigirmaioresforçoffsico,
eis que tal requisito não é contemplado
pelo art.461 e § 1s da CLT, sendo inad
missível interpretaçãoextensivaem detri
mentodo empregado.TRT/SP 15* Região
25.239/98 — Ac. 3* T. 2.986/00. Rei.
Samuel Corrêa Leite.DOE 1.2.00,pág.23.

SP 15* Região 33.926/98 — Ac. 1* T.
34.445/99.Rei.LuizAntonioLazarim.DOE
23.11.99, pág. 114.

096 — ESTABILIDADE. ACIDENTÁRIA. DESCONHECIMENTO
DA DOENÇA PELA EMPRESA
Constatado, ainda que no curso do
aviso prévio, estar o trabalhador acome
tidode doença profissional,faz elejus à
garantia prevista no art. 118 da Lei n.
8.213/91. O fato de a empresa não ter
tidociênciada doença, quando da dação
do pré-aviso, não retirado empregado o
direito que lhe está previsto iegalmente,
porquanto funda-se, aquele, na respon
sabilidade objetivado empregador. TRT/
SP 15* Região 26.439/98 — Ac. 1" T.
5.693/00. Rei.LuizAntonioLazarim.DOE
14.2.00, pág. 37.

097 — ESTABILIDADE. AC IDENTÁ
RIA. REINTEGRAÇÃO

É indevida a reintegração do obreiro
quando a cláusula convencional na qual
se baseia o pedido condiciona o direito
à constatação das condições do acidente
do trabalho ou da doença profissional
pelo INSS e isso não é feito. Muito em
bora a doença profissional possa ser
apuradajudicialmente,as condiçõespara
a caracterização do acidente do trabalho
095 — ERRO MATERIAL. EXAME ou da doença profissional devem ser
EM EMBARGOS DECLARA- aquelas previstas na legislação vigente
TÓRIOS DE EFEITO MODI- em nosso pais. Não havendo nenhum
FICATIVO.POSSIBILIDADE documento do INSS que ateste a exis
tência de doença profissionalou incapa
cidadelaborativa,porcertoque nãopreen
Em que pese o fatode. tecnicamente, cheu cumulativamente os requisitos da
a matériaventilada nos embargos dedara- cláusulaconvencional, o que obsta a pre
tórios resvalar nos limites preconizados tensão autoral. TRT/SP 15* Região
pelo art.535 do CPC, a questão merece 27.183/98— Ac. 5*T.6.317/00. Rei.Olga
apreciação, aindaque ensejando o efeito Aida Joaquim Gomieri. DOE 14.2.00,
modificativo do julgado, nos termos do pág.62.
Enunciado n.278 do C.TST, poistrata-se
de espancar“erromaterial”,que, a parde
não transitar em julgado, na inteligência 098 — ESTABILIDADE. CIPA
do art463, incisoIdo CPC. requera pronta
açãodestepoderjudiciário,paraa preser
Extingue-sea estabilidadedo membro
vação de sua própriacredibilidade.TRT/ da CIPA com a extinção do estabeieci-
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mento no qual se ativava, por ausência
do9 objetivosque ensejarama criaçãoda
respectivaComissão Internade Prevenção
a Acidentes.TRT/SP15* Região27.030/98
— Ac. 1*T.34.643/99. Rei.Eduardo Bene
dito de Oliveira Zanella. DOE 23.11.99,
pág. 122.

tação pela CLT não tem relevância, por
que a partir da Constituição/88 o FGTS
deixoude sersubstitutivoda estabilidade
ou da garantia de emprego. TRT/SP 15*
Região 10.515/99 — Ac. 1*T. 5.190/00.
Rei.AntônioMiguel Pereira.DOE 14.2.00,
pág. 17.

099 — ESTABILIDADE. DA GESTAN
TE. RENÚNCIA A O DIREITO

102 — FALÊNCIA. C O R R E Ç Ã O M O 
NETÁRIA. DÉBITO T R A B A 
LHISTA. C E S S A Ç Ã O D O S
JUROS MORATÓRIOS

O art. 10, II,b,do ADCT, tem por es
copo garantir à empregada gestante a
permanência no emprego em função do
seu estado.O pedido da obreira,de mera
indenização dos salários do período e a
recusa ao restabelecimento da situação
anterior, imporiam em renúncia à garan
tiaconstitucional. Entendimento em con
trário poderia gerar situação em que a
trabalhadora grávida não mais se inte
ressepeloemprego duranteo períodoem
que se encontrar amparada pelo referido
instituto, contando com a percepção de
salários, na forma indenizatória.Recurso
a que se dá provimento.TRT/SP 15' Re
gião 18.107/98 — Ao. 2*T.35.792/99. Rei.
I.Renato Buratto.DOE 6.12.99,pág. 105.
100 — ESTABILIDADE. PROVISÓRIA.
ACIDENTE D O TRABALHO.
C O N T R A T O D E TRABALHO
P O R PRA Z O DETERMINADO
O instituto da estabilidade provisória
decorrente de acidente do trabalho é in
compatível com o contrato de trabalho
por prazo determinado, salvo se assim
acordado previamente, por aplicação
analógica do art.472, § 2®, da CLT. Não
sendo estaa hipótesedos autos.TRT/SP
15*Região17.651/98— Ac.3«T.35.916/99.
Rei.Domingos Spina.DOE 6.1Z99,pág.110.
101 — ESTABILIDADE. SERVIDOR
PÚBLICO
O servidor público estatutário ou
“celetista"goza de estabilidadee só pode
serdespedido diantede comprovada falta
de capacidade ou falta grave. A contra
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Desde o Decreto-lei n. 75/66, no âm
bito da Justiça do Trabalho e, posterior
mente, pela Lei n.6.899/81, na esfera da
jurisdiçãocomum, todosos débitosoriun
dos de decisãojudicialsofrem incidência
de correçãomonetária.A sentençadeclaratória de quebra não afasta a correção
monetária, apenas os juros moratórios é
que cessarão (art. 26 do Decreto-lei n.
7.661/45). Raciocíniodiverso fariadesa
parecer o créditotrabalhistapela espiral
inflacionária, que, por décadas, corroeu
os salários.A correçãomonetária é mera
recomposição do valor pecuniário, não
se tratando de penalidade ou encargo.
TRT/SP 15* Região 12.696/99 — Ac. SE
34.104/99. Rei.José Pedro de Camargo
RodriguesdeSouza.DOE 23.11.99,pág.102.
103 — FALÊNCIA. MULTA D O ART.
477 DA CLT. CABIMENTO
A falência decretada meses após a
despedida imotivada do trabalhador não
retiradesteo direitoà multa previstapelo
§ 8® do art. 477 da CLT, ante a inadim
plência do empregador, porconstituirdi
reito já incorporado ao património do
empregado anteriormenteà quebra.TRT/
SP 15* Região 2.048/99— Ac. 1•T.5.614/
00. Rei. Luiz Antonio Lazarim. DOE
14.2.00, pág. 34.
104 — FÉRIAS. T E R Ç O CONSTITU
CIONAL. INDENIZAÇÃO PELO
N Ã O DEFERIMENTO N O
T E M P O OPORTUNO. PERlOD O AQUISITIVO ANTERIOR

ÀCF/88. IRRELEVÂNCIA. IN 107—
CIDÊNCIA. ARTS. 7«, XVII,
DA CF/88 E 142 DA CLT E
ENUNCIADO N.7 DO C.TST
O acréscimo do terço constitucional
{CF/88, art.7a,XVII)incidesobre a inde
nização de fériasnão gozadas no tempo
oportuno, ainda que o período aquisitivo
seja anterior à vigência da CF/88, pois,
segundo se extraida redação do art.142
da CLT e do Enunciado n.7 do C.TST, o
cálculo da remuneração das fériasdeve
ser efetuadocom base no valordo salá
rioe nas regrasvigentesà época da con
cessão ou do efetivopagamento, não da
aquisiçãodessedireito.TRT/SP15*Região
20.277/98— Ac.2*T.4.867/00.Rei.Desig.
Luís Carlos Cândido Martins Sotero da
Silva. DOE 14.2.00, pág. 5.

105 — FORÇA MAIOR. NÃO CON
FIGURADA. FALÊNCIA

HORAS EXTRAS. CARTÕES
DE PONTO CORRETOS.
ÔNUS DO RECLAMANTE
PARA INDICARDIFERENÇAS

Reconhecida a veracidade das ano
tações consignadas nos demonstrativos
de ponto carreados aos autos, cabia ao
reclamante indicar diferenças de horas
extraspagas,ao menos poramostragem,
e,não o tendo feito,não há o que se de
ferira esse título.ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INDEVIDO. — Adentrar
esporadicamente na área de risco, por
poucos minutos, para se dirigirao vestiá
rio, no início e no final da jornada, não
configura trabalho em condições de pe
rigo.JUSTIÇA GRATUITA.HONORÁRIOS
PERICIAIS. — Os beneficiáriosda assis
tência judiciária, prevista no art. 14 da
Lei n. 5.584.70, não estão isentos do
pagamento de honorários periciais.Inte
ligênciado Enunciado n.236 do C. TST.
TRT/SP 15* Região 19.123/98— Ac. 1*T.
2.042/00. Rei. Antônio Miguel Pereira.
DOE 18.1.00, pág. 78.

Falência da empresa não constitui
108— HORAS EXTRAS. COMPEN
forçamaior{art.501, CLT),porquedecorre
SAÇÃO NÃO CONTRATADA.
do risco da atividade econômica e de
DEVIDO SÓ O ADICIONAL
atosdo empregador na administraçãodo
empreendimento. Devidas, portanto, as
A compensação de horas somente
verbas decorrentes de despedida imolipode ser considerada válida quando
vada. TRT/SP 15« Região 15.820/99 —
demonstrada a existência de acordo de
Ac. 1»T.290/00. Rei.Antônio Miguel Pe compensação entre as partes;deixando
reira.DOE 18.1.00, pág. 18.
a reclamada de apresentar o referido
acordo de compensação, deve ser con
106— GERENTE. HORAS EXTRAS. siderado como extraordinárioo labor ex
cedente à 8« hora da jornada, sendo que
CABIMENTO
no presentecaso somente deve serpago
o adicional referente às horas extras,
Gerente ocupante de cargo técnico, uma vez que as horas laboradas foram
sem poderes de mando e gestão em compensadas dentro da semana. TRT/
nome do empregador, não está enqua SP 15«Região19.702/98— Ac.1«T.310/00.
drado na exceção contida no inciso IIdo Rei.AntônioMiguel Pereira.DOE 18.1.00,
art. 62 da CLT, assistindo-lhe direito às pág. 19.
horas extraspelotrabalhoalém dos limites
legaisda jornada normal de trabalhopre 109— HORAS EXTRAS.GANHO POR
vistapelo incisoXIildo art.7«da CF.TRT/
PRODUÇÃO. CABIMENTO
SP 15« Região 27.945/98 — Ac. 1« T.
5.157/00.Rei.LuizAntonioLazarim.DOE
O trabalho por produção não é fator
14.2.00, pág. 16.
de exclusão do trabalhador dos limites
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da duração da jornada de trabalho. As
sim não é excepcionado no Texto Cons
titucional— incisoXIIIdo art.7"— .nem
previstonas exceções preconizadas pelo
art.62 da CLT.Igualmente, no meio rural,
a Lei n. 5.889/73, não afasta o trabalha
dorque ganha porprodução dos limitesda
duração diária da jornada de trabalho.
Onde o legisladornão excepcionou, não
cabe ao intérprete fazê-lo. TRT/SP 15*
Região 17.250/98 — Ac. 1*T. 34.017/99.
Rei.LuizAntonioLazarim.DOE 23.11.99,
pág. 98.
110— H O R A S EXTRAS. HABITUAIS.
INTEGRAÇÃO. LIMITES

devidoo ressarcimentodo adicionalsuple
mentar correspondente. TRT/SP 15* Re
gião25.985/98— Ac. 1•T.5.233/00. Rei.
Desig. Eduardo Benedito de Oliveira
Zanella. DOE 14.2.00, pág. 19.

113— HORAS EXTRAS. LIMITE
A infringência à limitação de duas
horas extraordinárias diárias imposta
pelo art 59 da CLT, não leva ao indeferi
mento das horas laboradas além desse
limite,sendodevida a integraçãode todas
as horasextraordináriasprestadas.TRT/
SP 15* Região 16.333/98 — Ac. 5* T.
36.128/99. Rei. Eliana Felippe Toledo.
DOE 6.12.99, pág. 118.

A integraçãodas horasextrashabituais,
para fins de cálculo das demais verbas 114— HORAS EXTRAS. REMUNE
trabalhistas, se faz pela totalidade das
RAÇÃO POR PRODUÇÃO.
horas prestadas pelo trabalhador, inde
DIVISOR
pendente da limitação do labor extraor
dinárioprevistapelo art.59 da CLT.TRT/
Indivisível a produção durante a jor
SP 15* Região 16.008/98 — Ac. 1* T. nada legal e a suplementar, o valor da
33.053/99. Rei. Luiz Antonio Lazarim. hora normal deve ser apurado consideDOE 23.11.99, pág. 65.
rando-sea duração totalda efetiva pres
tação de serviços e não apenas aquela
111 — H O R A S EXTRAS. INTERVALO legalmente prevista.TRT/SP 15* Região
P A R A R E F E I Ç Ã O E D E S  22.947/98 — Ac. 5« T. 3.352/00. Rei.
C A N S O SUPERIOR A O LIMITE Valdevir Roberto Zanardi. DOE 1.2.00,
pág. 35.
LEGAL
Em havendo ajuste coletivo discipli
nando intervalo para refeição e descan
so superior ao limite legal, o tempo ex
cedente não deve ser considerado na
jornada de trabalho, para finsde apura
çãode horasextras.Inteligênciado Enun
ciado n. 118 do TST, frente às disposi
ções dos arts.7o,XXVI,da CF e 71. capul,
da CLT.TRT/SP 15* Região 25.790/98—
Ac. 1* T. 36.659/99. Rei. Luiz Antonio
Lazarim. DOE 6.12.99, pág. 135.

115— HORAS EXTRAS.SUPRESSÃO
O pagamento da indenização a que
faz referência o Enunciado n. 291 do E.
TST pressupõe a supressão de horas
extras, não sendo devida quando ocorre
apenas a suspensão temporária para
adequação do orçamento municipal à lei
lederal que o regula.TRT/SP 15* Região
23.719/98 — Ac. 1* T. 33.148/99. Rei.
Eduardo Benedito de Oliveira Zanella.
DOE 23.11.99, pág. 69.

112 — H O R A S EXTRAS. INTERVALO
PARA REPOUSO. R E M U N E 
RAÇÃO POR PRODUÇÃO

116— HORAS EXTRAS.TRABALHO
POR PRODUÇÃO

O labor “por produção“ não elide a
incidência do limiteconstitucionalda jor
nada ou do intervalopara repouso, sendo

O fatodo trabalhoporprodução consi
deraro resultadoalcançado e não o tempo
em que o empregado estejaativando em
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benefício do empregador, não exclui o
seudireitoao recebimentode horas extras
em caso de extrapolação do limitediário
previsto no art. 58 da CLT, pois a regra
inserta no art. 63 da CLT, não excluiu o
trabalho por produção do regime relativo
ao capítulo da jornadade trabalho.Nego
provimento.TRT/SP 15*Região 14.774/98
— Ac. 1*T.31.736/99. Rei.LorivalFerreira
dos Santos. DOE 11.11.99, pág. 111.

117— HORAS INITINERE. INEXIS
TÊNCIA DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE FORMA A SA
TISFAZER AS NECESSIDA
DES DO EMPREGADO PARA
A CORRETA EXECUÇÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO.
CABIMENTO
O atendimento meramente formal de
existência de transporte público regular,
não afasta a possibilidade de percepção
das horas de transcurso. É necessário
que esse transporte seja o suficiente
para garantirao empregado que venha a
utilizá-lo,o fielcumprimento de suasobri
gações contratuais. Dentre elas, a pon
tualidade é questão básica para a orga
nização da atividade produtiva. Nesse
passo, se os horários oferecidos pelas
empresas que atuam no itinerário, não
possibilitamao obreiroobservar sua jor
nada, e não estando a concessão do
transportevoltadacomo um beneficioao
trabalhador,mas sim uma formade aten
der aos interesses da própria empresa
para o regular desenvolvimento de sua
atividade produtiva, o pagamento das
horas de transcurso é de rigor.TRT/SP
15*Região26.329/98— Ac.2«T.6.092/00.
Rei. Desig. Luís Carlos Cândido Martins
Sotero da Silva. DOE 14.2.00, pág. 53.

118— HORAS INITINERE. NORMA
COLETIVA

percursos feitos por todos os trabalha
dores da classe. TRT/SP 15* Região
20.080/98— Ac. 1*T.312/00. Rei.Antônio
Miguel Pereira. DOE 18.1.00, pág. 19.

119 — IMPROBIDADE. CARACTE
RIZAÇÃO
Verificando-se no ato do trabalhador
a má-fé, o intuito de locupletar-se inde
vidamente com o patrimônio de outrem,
justifica-se reconhecer a improbidade
preconizada pela letra a do art. 482 da
CLT.DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.— Não se reconheceo dano
moral se não restarprovada a existência
de grave abalo sobre a reputação do
empregado, ou sequelamoraldecorrente
de atospraticadosporseu ex-empregador,
mormente quando este tomou a cautela
de limitar a publicidade dos fatos gera
doresda despedida porjustacausa.TRT/
SP 15» Região 18.000/98 — Ac. 1* T.
33.094/99. Rei. Luiz Antonio Lazarim.
DOE 23.11.99, pág. 67.

120— INDENIZAÇÃO ADICIONAL
Incabívela indenizaçãoadicionalpre
vista no art.9*. da Lei n. 7.238/84, nos
casos em que há o desligamento volun
táriodo obreiro.É indevida a indenização
adicional de que tratao art.9* da Lei n.
7.238/83,quando a dissoluçãoocorraem
face da adesão do obreiro ao Plano de
Demissões Voluntárias, eisque, nos ter
mos do que preceituaa súmula do Enun
ciadon.306,do C.TST, é devidoo paga
mento de indenização adicional tãosomente na hipótese de dispensa injusta
do empregado. TRT/SP 15* Região
16.048/98 — Ac. 1» T. 34.868/99. Rei.
Antonio Tadeu Gomieri. DOE 6.12.99,
pág. 73.

121 — INTERVALO

A existênciade normacoletivaestabe
Não há que secogitarde mera infração
lecendo tempo initinere,para a categoria, administrativa, quando há o descumpriexcluias horas excedentes às fixadas na mento do art.71,da CLT, sendo devidaa
norma,porqueestarepresentaa médiados horaextradecorrentedo referidodescum-
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primento, mesmo anteriormenteà vigên
cia da Lei n. 8.923/94, por se cuidar de
tempoà disposiçãodo empregador.TRT/SP
15» Regláo 9.237/98— Ac. 4«T.5.109/00.
Rei. Ivani Martins Ferreira Giuliani. DOE
14.2.00, pég. 14.

Istoporque, havendo dispositivoespecí
ficoque disciplinao trabalhodo bancário,
ó de boa técnica que o aplicador da lei
não se socorrade norma geral,em detri
mento da especifica, de forma que
Inviável a análise do pedido de horas
extras/intervalointrajornadacom base no
da CLT, em face do que preceitua
122 — INTERVALO. DESTINADO aorta.rt71
57 do mesmo diploma, que procla
PARA REPOUSO E REFEI ma o.princ
ípiode que a duração das ati
ÇÕES (ART.71 E SEU § 4», vidadesespecíficas
sãodisciplinadaspor
DA CLT).TURNOS ININTER regraspróprias.DESCONTOS SALARIAIS
RUPTOS. DEVIDO COMO AUTORIZADOS PELO EMPREGADO.
EXTRA QUANDO NÃO POSSIBILIDADE. — O Enunciado n.342
CONCEDIDO O INTERVALO do C. TST pacificou a jurisprudência,
entendendo que os descontos salariais
O fatodo empregador pagaras horas efetuados pelo empregador, com autori
excedentes às seis normais em sistema zação prévia do empregado, a título de
de regime de revezamento de turnos planos de assistência médica odontoióininterruptos, como extras, não o exime gica,seguros e previdência privada e etc.
da obrigação do pagamento, como extra, não afrontam o disposto no art 462 da
do tempo mínimo assegurado pelo texto ConsolidaçãodasLeisdoTrabalho.AJUDAconsolidado, destinado ao descanso e ALIMENTAÇÃO. CARÁTER INSTITU
refeições, quando não cumprida esta CIONAL. VEDADA A INTEGRAÇÃO AO
exigência, uma vez que o caput do art.71 SALÁRIO.— A ajuda-alimentação tem ca
fala"em qualquertrabalho contínuo,cuja ráter de ajuda de custo, garantindo ao
duração exceda de 08 (seis) horas...". empregadora saúde nutricionaldo empre
Ora, se pela agressividadeao relógiobio gado para que bem execute as tarefasa
lógicodo trabalhador, tem este a jornada ele confiadas, independentemente da
especial garantida, seria uma injustiça vinculação daquele ao PAT (Programa
não lhedeferircomo extrao intervalopara de Alimentação ao Trabalhador). Os in
descanso e releição, quando trabalhar centivos fiscais decorrentes do benefi
durante duas jornadas seguidas sem ciovisam tão-somente o estímulo à con
qualquer intervalo,pois se assim não fos cessão da ajuda, sendo descartada a hi
se e interpretada a norma ao pé da letra, pótese da sua integraçãoao salário,por
ver-se-ia o magistrado obrigado a deferir que de caráterinstitucionale não salarial.
como extras as 11 horas consecutivas TRT/SP 15» Região 17.261/98— Ac. 1*T.
para descanso entre duas jornadas, de 5.644/00. Rei. Antônio Miguel Pereira.
que trata o art. 66 da CLT. TRT/SP 15» DOE 14.2.00, pág. 35.
Região 16.693/98 — Ac. 3* T. 5.349/00.
Rei. Desig. Luiz Carlos de Araújo. DOE 124 — JORNADA DE TRABALHO.
14.2.00, pág. 24.
POSTO DE PEDÁGIO.

123— INTERVALO.INTRAJORNADA.
BANCÁRIO. JORNADA DE
SEIS HORAS
O reclamante era bancário, sujeito à
jornada de seis horas, a teor do caput
do art.224 da CLT. Incontroversa a apli
cação do § 1» do art.224, por expressa
determinação do art.57, ambos da CLT.
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ACORDO TÁCITO NO RE
GIME 12X36 HORAS
Observa-se que, alternativae suces
sivamente. o trabalhador que se engaja
nesse sistema, se na primeira semana
ultrapassa em 4 horas a jornada normal
semanal de 44 horas (dias úteis:segundafeira,quarta-feira, sexta-feira e domingo,
perfazendoum totalde 48 horassemanais).

na 2* semana essa jornada semanal é
reduzida em 8 horas (dias úteis: terçafeira. quinta-feira e sábado, perfazendo
36 horas semanais), compensando, com
vantagem de 4 horas para o obreiro, a
jornada normal semanal de 44 horas,
desenvolvida por aqueles que se ativam
em 8 horas por dia;assim, correto o en
tendimentoda MM* Juntade origem, não
havendo se falar que a jornada cumpri
da pelo reclamante, no sistema de 12 x
36 horas, esbarra no preceito constitu
cional (art. 7®, XIII) que estipula que a
duraçãodo trabalhonão excederáde oito
horas diáriase 44 semanais, até porque
restou confessado o acordo tácito pelo
reclamante.DOMINGOS E FERIADOS.—
Trabalhandoem revezamento, no regime
de 12 x 36 horas, é evidente que o autor
irá,em algunsdiastrabalharem domingos
e feriados, como também irá folgar em
outros. Por outro lado, irá após usufruir
de 36 horasde folgapara,então,se ativar
novamente. Além do que, os domingos e
feriados trabalhados loram pagos pela
demandada, conforme provam os recibos
juntados aos autos. INTERVALO PARA
REFEIÇÕES. — Quanto ao intervalopara
refeições, restou provado que não havia
qualquer fiscalização sobre o mesmo,
sendo que poderia ser de uma hora, ou
mais, ou menos, dependendo do movi
mento do dia. Mantida a improcedência
decretada em 1sgrau.TRT/SP 15* Região
24.394/98— Ac.5*T.35.328/99.Rei.Olga
AidaJoaquimGomieri.DOE 6.12.99,pág.89.

126 — JUSTA CAUSA. MAU PRO
CEDIMENTO. EXPOSIÇÃO
DE COLEGA AO RIDÍCULO
Empregado que confecciona cartaz,
com termos chulos, para colocação nas
costasde colega de trabalho,expondo-o
ao ridículo,comete faltagraveensejadora
de despedida por justa causa. TRT/SP
15*Região30.851/98— Ac.1*T.5.199/00.
Rel.AntônioMiguel Pereira.DOE 14.2.00,
pág. 17.

127— JUSTACAUSA.NEGOCIAÇÃO
HABITUAL E CONCORRÊN
CIA DESLEAL. CARACTERI
ZAÇÃO
O empregado que, durante a vigên
cia do contrato de trabalho, empreende
negociação habitual,no mesmo ramo de
atividadesdo seuempregador,interferindolhe nos negócios, pordesviode clientela,
pratica ato de concorrência desleal à
empresa paraa qual trabalha, o que auto
rizaa rescisãodo seu contratode traba
lho, por justa causa, nos termos preco
nizados pelo art. 482, alínea c da CLT.
Recurso Ordinário do qual se conhece e
ao qual, rejeitando-se a preliminar de
nulidadedo julgado,nega-se provimento.
TRT/SP 15* Região 25.260/98— Ac. 1*T.
33.161/99. Rel. Luiz Antonio Lazarim.
DOE 23.11.99, pág. 69.

128— JUSTA CAUSA. RECUSA DE
TRABALHO EM HORÁRIO
EXTRAORDINÁRIO. INO125 — JORNADA DE TRABALHO.
CORRÊNCIA DE INSUBOR
TURNOS ININTERRUPTOS
DINAÇÃO
DE REVEZAMENTO. NEGO
CIAÇÃO COLETIVA
A recusa de trabalho extraordinário,

no finaldo expediente, não configura in
Havendo ajuste coletivodisciplinando subordinação. porque a ausência de
o trabalhoem turnosde revezamento, as acordo para a prorrogação da jornada
condições ajustadas sobrepõem-se aos não obriga o trabalho em horas extras;
interessesIndividuaisdo trabalhador,em ademais, a recusa foijusta,porque ocor
atendimento aos comandos dos incisos reu às 16h20min, e a reclamante estava
XIV e XXVI do art.7» da CF.TRT/SP 15a trabalhando desce as cinco horas da
Região 26.218/98 — Ac. 1*T. 5.135/00. manhã, e,finalmente,carregarcaminhão
Rel.Luiz AntonioLazarim. DOE 14.2.00, após o expediente não configura Torça
pág. 15.
maior’,alegada pela empresa. MULTA
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(ART. 477. § 8*. CLT). PAGAMENTO IM
PERFEITO DAS VERBAS RESCISÓ
RIAS.JUSTA CAUSA AFASTADA. MULTA
DEVIDA.— A alegaçãode justacausa, por
sisó. não tem o condão de afastara inci
dência da multa do § 89 do arl.477 da
CLT. poiso não acolhimentoda faliagra
ve alegada significaque a despedida foi
imotivada;portanto,insuficienteparafun
damentar o pagamento imperfeito.TRT/
SP 15* Região 19.099/98 — Ac. 1« T.
34.431/99. Rei. Antonio Miguel Pereira.
DOE 23.11.99. pág. 113.

129— JUSTACAUSA.VIOLAÇÃO DE
SEGREDO DA EMPRESA.
CONCORRÊNCIA DESLEAL
Caracteriza justa causa por violação
de segredo da empresa e concorrência
desleala práticade atosconsistentesem
apropriação e comercialização Irregular
de programas de informática desenvol
vidos pela empresa. TRT/SP 15a Região
29.388/98— Ac. 1«T.644/00.Rei.Eduardo
Beneditode OliveiraZanella.DOE 18.1.00,
pág. 31.

130— JUSTACAUSA.VIOLAÇÃO DE
SEGREDO DA EMPRESA.
LETRA G DO ART. 482 DA
CLT
Retirada deamostrasda matéria-prima
utilizada na fabricação de produtos da
empresa, não guardadas em local restrito,
não configura violaçãode segredoindus
trial da empresa. O segredo pressupõe
cuidados especiais na sua guarda.TRT/
SP 15* Região 12.000/98 — Ac. 1* T.
32.485/99. Rei. Luiz Antonio Lazarim.
DOE 11.11.99, pág. 137.

131 — LAUDO PERICIALPERICULOSIDADE. SENTENÇA QUE
ACOLHE SUAS CONCLU
SÕES.VALORAÇÃO.AUSÊN
CIA DE VINCULAÇÃO DO
JUÍZO
O laudopericialapresentado nos autos
deve seranalisadoem seu conjunto,pelo
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órgãoJulgador,nãoestando estejungido,
vinculado ou limitadoàs conclusões na
quele insertas, sob pena de abdicar de
suas funções exclusivas e delegá-las ao
técnico nomeado. O Juiz da causa conti
nua sendo o órgão monocrático ou colegiado a quem foidirigidoo pedidode tute
la jurisdicional, cuja liberdade para a
valoração da prova produzida somente
pode sofrer as restrições impostas pelo
bom senso e pela lógica, desde é claro,
que expliciteas razões que motivaram o
seu convencimento. TRT/SP 15* Região
32.028/98— Ac.2*T.6.932/00. Rei.Luís
Carlos Cândido Martins Sotero da Silva.
DOE 14.2.00, pág. 87.

132— MULTA. DE 40%.APOSENTADORÍA. APLICAÇÃO
A aposentadoria é causa de extinção
do contrato de trabalho e, assim, mesmo
que o empregado continue na empresa,
a partir da aposentadoria inicia-se um
novo contrato de trabalho, não se justifi
cando a somatória dos períodospara fins
de recebimentoda multado FGTS, quando
despedido.TRT/SP 15* Região28.136/98
— Ac. 5*T.6.341/00. Rei.Eliana Felippe
Toledo. DOE 14.2.00, pág. 63.

133— MULTA. DO ART.477 DA CLT.
AUSÊNCIA DA CONCESSÃO
DO AVISO PRÉVIO AO EM
PREGADOR. INDEVIDA
Nos termos do que preceitua o § 2*.
do art487,do textoconsolidado, a faltade
aviso prévio por parte do empregado dá
ao empregador o direitode descontar os
salárioscorrespondentesao prazorespec
tivo.Assim, se o autor estava em débito
com o demandado, justamente por não
cumprir com o prazo legal de dação do
aviso prévio, não pode, em contrapartida,
exigirdo mesmo o pagamento de indeni
zação por ultrapassagem do prazo para
pagamento das verbas rescisórias.Mesmo
porque,se tivessecumpridoo avisoprévio,
o prazo legal não estaria ultrapassado.
Além do que, boa parteda jurisprudência

entenda que. em pedidos de demissão,
descabe a multa prevista no art.477 da
CLT.TRT/SP 15*Região 30.787/98— Ac.
5a T. 6.717/00. Rei. Olga Aida Joaquim
Gomieri. DOE 14.2.00, pág. 78.

136— PARTICIPAÇÃO N O S LUCROS.
D A EMPRESA. N A T U R E Z A
REMUNERATÓRIA

A participaçãonos lucrosda empresa
desvinculada da remuneração, somente
se justifica se ajustada com todos os
empregados e com a assistênciasindical,
consoante as medidas provisórias que
regulamentam o inciso XI do art. 7® da
Quando o direito do trabalhador aos CF. Gratificações ou prêmios pagos ao
haveres rescisórios decorre de decisão trabalhador de per si,ainda que inci
judicial,a multa do art.477 consolidado dentes sobre o faturamento da empresa,
é indevida, eis que tal dispositivo está gozam de natureza salarial, nos termos
direcionado a coibir o atraso no paga preconizadospelo§ 1®do arl.457 da CLT.
mento de valores líquidos e certos, não TRT/SP 15a Região 18.395/98 — Ac. IaT.
atingindo verbas controversas. A litigio- 35.622/99. Rei. Luiz Antonio Lazarim.
sidadedo pleitoinicialafastaa mora resci
sóriado empregador.TRT/SP 15*Região DOE 6.12.99, pág. 99.
18.203/98— AC. 1"T.34.427/99.Rei.Luiz
AntonloLazarim. DOE 23.11.99, pág.113. 137 — PERÍCIA. INSALUBRIDADE.
DESATIVAÇÃO D O LOCAL
DE TRABALHO
135 — N O R M A COLETIVA
134 — MULTA. RESCISÓRIA. LITIGIOSIDADE DAS VERBAS.
N Ã O CABIMENTO

As normas coletivas de trabalho que
tenham obedecido as regras constantes
do art. 612 da CLT devem reconhecidas
como válidas, nos termos do incisoXXVI
do art.7a da CF, quando cuidam da jor
nada de trabalho,nos termos dos incisos
XIII e XIV, e quando há transação de
direitospatrimoniais,mesmo frenteà nor
ma legalou constitucionalmais benéfica,
pois a assembléia que as autorizou é
soberana. Já o mesmo não se pode di
zer quando se trata de normas relacio
nadas coma saúde físicae mental do tra
balhador, pois estas não podem serob
jeto de livre negociação coletiva, mor
mente quando restritiva de direitos. As
normas coletivas de trabalho válidas e
eficazes, ainda, devem implicarem mú
tuas concessões, não se configurando
como tais as que impliquem apenas em
renúnciade direitospelostrabalhadores,
mormente quando tais direitos estejam
assegurados constitucionalmente. TRT/
SP 15* Região 5.700/98 — Ac. 4* T.
33.313/99. Rei. Ivani Martins Ferreira
Giuliani. DOE 23.11.99, pág. 74.

A desativação do local do trabalho
justificaplenamente a utilizaçãode prova
emprestada para a aferição da insalubri
dade, não podendo a empresa atribuir
aos empregados as consequências de
suas decisõesadministrativase os riscos
do negócio.TRT/SP 15aRegião28.069/98
— Ac.5*T.6.701/00. Rei.Eliana Felippe
Toledo. DOE 14.2.00, pág. 77.
138 — P O D E R DISCIPLINAR. D O 
S A G E M D A PENA
Somente ao empregador cabe aplicar
e dosar a pena, mas excessos ou erros
de enquadramento em relação a regula
mentos existentesna organizaçãoempre
sarial, cometidos no exercício do poder
disciplinar, autorizam o Poder Judiciário
a. quando provocado, apreciaro ato pa
tronal em sua jurisdicidade, para mantê-lo
ou anulá-lo.TFnVSP 15* Região35.133/98
— Ac. 1aT.36.570/99. Rei. Luiz Antonio
Lazarim. DOE 6.12.99, pág. 132.
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139 — PRESCRIÇÃO. ATO ÚNICO
D O E M P R E G A D O R . ALTE
R A Ç Ã O SALARIAL
Alteração contratual decorrente de
enquadramento salarialconsiste em ato
únicodo empregador, o que faz incidirà
hipótese a prescrição nuclear, se o em
pregado não exerceo seudireitode ação
no quinquênio posterior à data do novo
enquadramento — aplicação do art.7a,
incisoXXIX, letra a,da CF e Enunciado
n. 294 do TST. TRT/SP 15a Região
15.159/98— Ac. IaT.31.751/99.Rei.Luiz
Antonio Lazarim. DOE 11.11.99,pág.112.

141— PRESCRIÇÃO.INTERRUPÇÃO
DA CONTAGEM DO PRAZO
O ajuizamento de ação trabalhista
somente interrompea contagem do prazo
prescricional se a pretensão formulada
na primeira ação é idênticaao pleitofor
mulado na segunda.TRT/SP 15a Região
29.452/98— Ac. 15T.645/00.Rei.Eduardo
Beneditode OliveiraZanelta.DOE 18.1.00,
pág.31.

142 — PRESCRIÇÃO. USINA DE
AÇÚCAR

Os trabalhadores que atuam no âm
bitoindustrialdas usinasde açúcar estão
enquadradoscomo trabalhadoresurbanos
e têm contrasia prescriçãodefinidapela
O direito de ação, garantia constitu letra a do inciso XXIX do art.7a da CF.
cional, destina-se a remover uma situa TRT/SP 15aRegião27.147/98— Ac. 1aT.
Rei.LuizAntonioLazarim.DOE
ção antijuridica. resultantede um direito 5.147/00.
14.2.00, pág. 15.
violado ou ameaçado de lesão. A pres
criçãoextintivaou liberatória,introduzida
no sistema pretoriano como exceção 143— PRESTAÇÕES SUCESSIVAS.
PRESCRIÇÃO NUCLEAR
oposta ao exercício do direito de ação
com o escopo de extinguiros seusefeitos,
consistena perda, pelodecursodo tempo,
A incorporação da média do “Prêmio
da faculdade do titulardo direitomaterial Incentivo'no saláriodo reclamantedecor
de exercitaro direitode ação para salva reu de alteração no pagamento de pres
guardar o direitodo qual é titular.Assim, tações sucessivas. Tendo os autores to
o ajuizamento da reclamatória trabalhis mado ciência da modificação implemen
ta interrompe o prazo prescricional da tada em 2.1.91, após cinco anos desse
ação relacionada com o direito contro período, a prescrição é total.Inteligência
vertido posto em juízo e não com even do Enunciado n.294, do C.TST.TRT/SP
tuaisoutros direitosque não foramobjeto 15*Região31.693/97— Ac.3aT.5.893/00.
da referida ação. E o fato, por si só, do Rei.Desig.Ana PaulaPellegrinaLockmann.
direito perseguido na ação anterior,que DOE 14.2.00,pág. 46.
provocou a interrupçãodo prazoprescriclonal, provocar efeitos reflexos nos di 144 _ PROMOÇÃO POR MERECI
reitosperseguidosna ação posteriornão
MENTO.COMPETÊNCIA EX
enseja a interrupçãoda prescrição,uma
CLUSIVA DA DIRETORIA DA
vezque a regiaé que o acessório(reflexos)
EMPRESA
segue a sorte do principal (fatogerador
dos reflexos),significandoque,seo direito
de ação para reivindicaro pagamentode
A JustiçadoTrabalhonãopode con
verbas está prescrito,obviamente os re cederpromoçãopormérito,com baseem
flexosdelas decorrentes restam prejudi PlanodeCargosesaláriosdasempresas,
cados.TRT/SP 15a Região 25.944/98—
poisos critériosde merecimentodevem
Ac. 3a T. 2.998/00. Rei. Samuel Corrêa ser aferidos pelo próprioempregador,
Leite. DOE 1.2.00, pág. 24.
observandooempregadoquemelhorse
140 — PRESCRIÇÃO. INTERRUP
ÇÃO. EFEITOS
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destaque em seu trabalho, desde que
adimplidos os requisitos preestabele
cidos para tanto. O reclamante destes
autos pretende uma “promoção" por me
recimento que não lhe foiestendida.Des
cabe. entretanto,ao PoderJudiciário,am
pliarato administrativo tendente a sanar
distorçãonos valoresde gratificação (ainda
que de legalidade discutível),o qual 6de
competãncía exclusiva da diretoria da
reclamada, submetida a controles espe
cíficos das empresas estatais na esfera
do Poder Executivo.TRT/SP 15a Região
24.488/98— Ac.5aT.35.330/99.Rei.Olga
Aida Joaquim Gomieri. DOE 6.12.99,
pág. 89.

145— RECOLHIMENTOS FISCAIS.E
PREVIDENCIÁRIOS.RESPON
SABILIDADEDO EMPREGADO
E DO EMPREGADOR
Por tratar-se de matéria de ordem
pública, decorrendo de imposição legal,
a dedução deve serefetuadana liquidação
e de acordo com o que determinam os
Provimentos ns.2/93 e 1/96 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.TRT/
SP 15a Região 27.535/98 — Ac. 5a T.
6.324/00.Rei.Eliana FelippeToledo.DOE
14.2.00, pág. 62.

147— REINTEGRAÇÃO. OU INDE
NIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRABALHO.ART. 118DA LEI
N. 8.213/91. ESTABILIDADE
DE DOZE MESES
Pela Comunicação de Acidente de
Trabalho juntada aos autos, percebe-se
que a data de ocorrência do mesmo e o
início do recebimento do benefício do
respectivo auxiiio-doença se deu mais
de 30 diasapós a rescisãocontratualda
reclamante. Paralelamente, observa-se
que durante a existência do pacto labo
rai havido entre as partes, não houve
qualquer afastamento da reclamante,
tendo como causa a alegada doença. E
no laudo pericial, o Sr. experlfoi cate
góricoao afirmarqueo exame clínicorea
lizadonão encontrousintomase/ousinais
objetivos da doença e/ou sequelas na
reclamante. Ora. o art. 118, da Lei n.
8.213/91 preceitua a garantia de manu
tenção do contrato de trabalho. Assim,
seo contratoentreas partesjáforarescin
dido,antesde ocorridaa Comunicaçãode
Acidente de Trabalho, não incide a hipó
tese legal no caso presente. Recurso a
que se dá provimento para julgar impro
cedente a ação. TRT/SP 15* Região
26.761/98— Ac.5aT.35.335/99.Rei.Olga
Aida Joaquim Gomieri. DOE 6.12.99,
pág. 89.

146 — REINTEGRAÇÃO. EMPRE 148— REPRESENTANTE COMER
CIAL. AUTÔNOMO. LEI N.
GADO “AIDÉTICO"
4.886/65. AUSÊNCIA DO
CONTRATO FORMAL
Empregado que, na vigência do con
tratode trabalho,desenvolvea “Slndrome
da ImunodeficiênciaAdquirida— SIDA",
passa, certamente, a ser marginalizado,
cabendo ao empregadorproporcionar-lhe
os encaminhamentos legais para que
possa gozar da assistência médica de
vida.No caso, a dispensa imotivada, por
si só, reveste-se de ato discriminatório,
que lhe fecha as portas do mercado de
trabalho, em detrimento da Isonomia
insertanoart.5®da CF.TRT/SP 15aRegião
35.697/98 — Ac. 1a T. 34.078/99. Rei.
Luiz Antonlo Lazarim. DOE 23.11.99,
pág. 102.

O simplesfatode inexistircontrato por
escrito, não desvirtua a representação
comercialprevistana Lein.4.886/65, que
efetivamente existia nas relações entre
as partes litigantes. Possuindo o autor
uma empresa de representações com
seu próprio nome (ainda que não legal
mente constituída), usando impressos e
talões da mesma, e arcando com todas
as despesas do negócio, correndo todos
os riscos do empreendimento, compor
tando-secomo verdadeiroempresário,só
recebendo comissões se vendesse os
produtosrepresentados, podendo vender
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produtos de outras empresas, não há
dúvida de que ele tinhaplena consciência
do que faziae das regrasque regiam sua
atividade autônoma. Por fim, não tendo
qualquerobrigatoriedadede produtividade
mínima, de comparecimento à empresa,
nem fiscalizaçãoou direção de seus tra
balhos por parte da recorrida, vè-se que
a representação era exercida com abso
luta autonomia e liberdade, não se con
figurando a subordinação alegada nem,
por consequência, o pretendido vinculo
empregaticio. Improcedência que se
mantém. TRT/SP 154 Região 26.476/98
— Ac.5«T.6.300/00.Rei.OigaAkJaJoaquim
Gomieri. DOE 14.2.00, pág. 61.

149 — RESPONSABILIDADE
O art.71 da leide licitaçõesprescreve
em seu § 1*que a inadimplência do con
trato,com referênciaaos encargos traba
lhistas não transfere à administração
pública a responsabilidade por seu pa
gamento. No entanto, quando o poder
público contrata empresa prestadora de
serviços,sem idoneidadeeconómico-finan
ceira que garanta a satisfação dos cré
ditos dos empregados contratados, age
com culpa in eligendo. Paralelamente,
descumprindo o poder-deverde fiscalizar
o serviço,ou, cumprindo-o, constata irre
gularidade sem tomar as devidas provi
dências, incorre em culpa in vigilando,
sendo o caso da aplicação do art. 159
do CC, em faceda responsabilidadederi
vada do contrato celebrado. Também, o
art. 58 da mesma Lei n. 8.666/93 deter
mina em seu inciso III,o dever de fisca
lização do ente público para com seus
contratados.O mesmo mandamento/dever
de controle e fiscalização que deve ser
exercido pelo ente contratante, como já
mencionado, também é encontrado no
art. 67 da mesmíssima Lei n. 8.666/93.
TRT/SP 154 Região 5.919/99— Ac. 2»T.
6.010/00. Rei. I. Renato Buratlo. DOE
14.2.00, pág. 50.

150— RESPONSABILIDADE. SOLI
DÁRIA. DONO DA OBRA.
NÃO CONFIGURAÇÃO
A incidência do Enunciado n. 331 do
C.TST tem relaçãocom as hipótesesem
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que uma empresa, chamada tomadora de
serviços, contrata outra, denominada
prestadora,que tem por finalidadeo forne
cimento de mão-de-obra para a conse
cução de suas próprias finalidades. To
davia. existem outras situações, dentre
elas.quando uma pessoa firma um con
trato por obra certa, como disciplinado
pela Lei n. 2.959/56, tendo por objeto
uma prestaçãode serviços e nunca forne
cimento de mão-de-obra, ali definida a
figura do empregador. Ou seja, o cons
trutor. Não há que se cogitar ainda da
aplicação do art.455 da CLT, na medida
em quetaldispositivodisciplinaas relações
entre o subempreiteiro e o empreiteiro
principal, excluindo-se assim, o dono da
obra. Nesse diapasão, o dono da obra.
aquele que não exerce a atividade per
manente de construção, não pode ser
considerado parte legitima num dissídio
individual, nem mesmo para responder
de formaainda que subsidiária,porfaltade
amparo legal.Na verdade, em decorrência
estritamentededisposiçõeslegais,a respon
sabilidade do dono da obra diz respeito
tão-somenteaosaspectosprevidenciários
e fiscais, ai sim, de natureza solidária.
TRT/SP 15" Região 34.390/98— Ac. 2*T.
6.970/00. Rei. Luis Carlos Cândido
Martins Sotero da Silva. DOE 14.2.00,
pág. 90.

151 — RESPONSABILIDADE. SOLI
DÁRIA. SUCESSÃO DE EM
PRESAS. DÉBITOS TRABA
LHISTAS A CARGO DA SU
CESSORA. ARTS. 10 E 448
DA CLT
Não há se falarem sucessão de em
presas, mas sim, de empregadores, que
se prende,no direitodo trabalho,à trans
ferênciado estabelecimento.A sucessão
trabalhistaocorrequando há mudança de
propriedade da empresa, provocando
transferênciade direitose obrigaçõespara
o novo empregador. Ainda que a deman
dada tenha realizadoa vendado seufundo
de comércio para a empresa sucessora,
e tendoestacontinuadoa existire a exercer
as mesmas atividades e com o mesmo

empregado, configura-se a sucessão
objetiva. Havendo a sucessão trabalhista,
cabe à sucessora responderpelosdébitos
trabalhistas imputados à sucedida, na
forma previstanos arts. 10 e 448 da CLT,
jáque os bens do patrimôniodesta foram
transferidos para o patrimônio daquela.
TRT/SP 15" Região 16.749/98— Ac. 1*T.
32.560/99. Rei. Antonio Tadeu Gomieri.
DOE 11.11.99, pág. 140.

152 — RESPONSABILIDADE. SUB
SIDIÁRIA
O disposto no § 1®, do art.71 da Lei
n.8.666/93,que excluia responsabilidade
da Administração Pública para com os
encargostrabalhistasem caso de inadim
plência da empresa contratada, não har
moniza com o disposto nos arts. 1®, 37,
§ 6®, 170,173 e 193, da CF. que a par de
responsabilizar as pessoas jurídicas
de direito público e as de direitoprivado
prestadoras de serviços públicos pelos
danos causados, tem como primado o
Estado democrático, a dignidadehumana,
a valorizaçãodo trabalhoe a ordem social
com o objetivode assegurar o bem-estar
e a justiçasocial.A existênciade licitação
apenas sugere a existência de melhor
contrato e que até momento da contra
tação a empresa objeto da licitação se
revelava idônea. De sorte que, se houve
alteração na situação econômica finan
ceira da empresa contratada a ponto
desta não cumprir as obrigações traba
lhistas, há que se reconhecera ocorrên
cia de culpa in vigilando, motivo pelo
qual, o entepúblicodeve respondersubsidiariamente pelos débitos trabalhistas,
poisnão é razoávelque aquelequecontri
buiucom a sua forçade trabalhoem bene
fício da coletividade fique sem receber
os seus direitos. Não havendo cumpri
mento porpartedo empregador das obri
gações trabalhistas o tomador dos ser
viçosresponde de forma subsidiária,nos
termos do inciso IV,do Enunciado n.331
do C.TST.TRT/SP 15* Região 26.096/98
— Ac. 1*T. 242/00. Rei. Lorival Ferreira
dos Santos. DOE 18.1.00, pág. 16.

153— RESPONSABILIDADE. SUB
SIDIÁRIA. DA TOMADORA
DE SERVIÇOS
A existênciade contratode prestação
de serviços entre a real empregadora e
a empresa tomadora de serviços não
exime esta da responsabilidade pelos
créditos trabalhistas do empregado, em
caso de impossibilidadede adimplemento
por parte daquela. Entendimento conso
lidado no Enunciado n.331. IncisoIV do
C.TST.TRT/SP 15* Região 15.605/98—
Ac. 5* T. 6.143/00. Rei. Eliana Felippe
Toledo. DOE 14.2.00, pág. 55.

154— RESPONSABILIDADE. SUB
SIDIÁRIA. SERVIÇOS TER
CEIRIZADOS
O tomador de serviços é responsável
subsidiário, no caso de inadimplência do
empregador, e para talnecessita partici
par da ação. na conformidade do Enun
ciadon.331, IV,do C.TST. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. FORMA
DE DESCONTO — O Juiz do Trabalho
exerce atividade administrativa plena
mente vinculada ao exigir e fiscalizar a
retençãodo Impostode Rendas,sendo-lhe
defeso alterara fonte tributáriaou sujeito
passivo da obrigação e a forma de inci
dência. TRT/SP 15* Região 2.485/99 —
Ac. 1* T. 5.615/00. Rei. Desig. Antônio
Miguel Pereira.DOE 14.2.00, pág. 34.

155— RESPONSABILIDADE. SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE
SERVIÇOS
A responsabilidade do tomador de
serviços deriva da culpa ineligendoe in
vigilando,pois.aoescolher,como prestador,
pessoa jurídica não cumpridora de suas
obrigações, deve aquele arcar com os
riscos assumidos, que são inerentes ao
exercício de qualquer atividade empre
sarial.Inteligência e aplicação do inciso
IVdo Enunciadon.331 do C.TST. TRT/SP
15® Região9.235/98— Ac. 1*T.34.393/99.
Rei.AntônioMiguel Pereira.DOE 23.11.99.
pág. 111.
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156 — SALÁRIO. IN NATURA. HA
BITAÇÃO. USINA HIDROE
LÉTRICA
O fornecimentode habitaçãoaos tra
balhadores no canteiro de obra de usina
hidroelétrica revela-se imprescindível
para a execução dos serviços, geralmente
em localde difícilacesso e foradoscentros
urbanos.A necessidade de deslocargrande
contingentede trabalhadorespararegiões
de pequena densidadedemográfica Impõe
ao construtoredificarvilaspara a execução
das obras. Sendo assim, a moradia forne
cida para a execução do contrato não se
caracteriza como salário Innatura.TRT/
SP 15* Região 12.715/98 — Ac. 1« T.
32.492/99. Rei. Luiz Antonlo Lazarim.
DOE 11.11.99. pág. 137.
157 — SALÁRIO. SUBSTITUIÇÃO.
N Ã O CABIMENTO

159 — SERVIDOR. CELETISTA. ES
TABILIDADE
O art.41 da CF assegura a estabili
dade não apenas aos servidores estatu
tários. mas também aos servidores
celetistas, poisrefere-se,genericamente,
aos 'servidoresnomeados em virtudede
concursopúblico",sendo esteexigívelpara
os cargos ou empregos públicos {exceto
cargo em comissão), na forma do inciso II
do art.37 da referida Lei Maior. O dispo
sitivoconstitucional em tela,com efeito,
não se restringiu ao servidor estatutário
quando defere a estabilidade aos servi
doresconcursados,nãocabendoao intér
prete distinguir, onde o legislador cons
tituintenãodistingue.TRT/SP 155Região
9.088/98 — Ac.4aT.5.061/00. Rei.Ivani
Martins Ferreira Giuliani. DOE 14.2.00,
pág, 12.

160 — SERVIDOR. CONTRATAÇÃO
Quando o empregado é convidado a
TEMPORÁRIA P O R EXCEP
ocupar cargo que vagou por aposenta
CIONAL INTERESSE PÚBLI
doria, promoção ou morte do titular,não
CO. C ARÁTER EXTRAORDI
resta caracterizada a substituição, mas
NÁRIO
sim a sucessão, já que a primeira pres
supõe a simultaneidade dos trabalhado
A contratação temporária de trabalha
res no emprego. TRT/SP 15* Região
32.405/98— Ac. 1•T.34.077/99.Rei.Luiz dor, por excepcional interesse público,
AntonioLazarim.DOE 23.11.99, pág. 101. deve observar os limites estabelecidos
pela legislação concernente à hipótese.
158 — S E G U R O - D E S E M P R E G O . Só pode ocorrer de modo extraordinário
C O N V E R S Ã O DE OBRIGA e é de cunho excepcional, haja vistaque
regra geral para contratações caminha
Ç Ã O D E FAZER E M OBRI a
em sentido oposto. Visa, desse modo, a
G A Ç Ã O DE DAR. DESCABI- assegurar o interesse público, não so
MENTO
mente quanto ao próprio erário, mas,
também, quanto à garantia de condições
O fornecimentoda guia para levanta igualitárias, a ser respeitada em relação
mento do seguro-desemprego, consubs a todosos cidadãos,que queiram ingressar
tancia-seem obrigaçãode fazer,que não noquadrode servidorespúblicos,sob pena
pode serconvertida diretamenteem obri de nulidade absoluta da contratação, em
gação de dar. Incumbe à reclamada a faceda ausência de concurso — art 37,
obrigação de fornecer ao autor a com incisoIIe § 2Sda CF/88. Enfim, não há se
petenteguia paraobtenção do beneficio. falar em absoluta compatibilidade entre
Somente no caso de taideterminação ser a regra constitucional autorizadora da
descumprlda ó que poderá haverconver contratação por prazo determinado (art.
são na correspondenteIndenização.TRT/ 37, IX,da CF/88) e as disposições cons
SP 15* Região 30.109/97 — Ac. 3* T. tantes das leis trabalhistas, acerca da
32.723/99.Rei.Desig.Ana PaulaPellegrina validade dessa espécie de contratação
Lockmann. DOE 11.11.99, pág. 147.
transitória (§2®do art.443 da CLTJ.TRT/
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SP 15* Região 16.668/98 — Ac. 1* T.
32.558/99. Rei. Luiz Antonio Lazarim.
DOE 1.2.00, pág. 5.

vada a restriçãoà locomoção. O sobrea
visocaracteriza-se,somente, quando há
restrição à liberdade de locomoção do
trabalhador.TRT/SP 15* Região27.010/98
— Ac. 1* T. 5.704/00. Rei. Luiz Antonio
Lazarim. DOE 14.2.00, pág. 38.

161 — SERVIDOR.NÃO SUBMISSÃO
A PRÉVIO CONCURSO PÚ
BLICO. ADMISSÃO SOB A
ÉGIDE DA CF/67.NULIDADE 163 — SUCESSÃO DE EMPREGA
DORES. ÔNUS DA PROVA.
EX TUNC— EX NUNC. INOCONFIGURAÇÃO E REQUI
CORRÊNCIA
SITOS
Segundo o § 1“ do art.97 da CF/67,
com a redação da EC n.01/69, a primeira
investiduraem cargo públicodependia de
prévia aprovação em concurso público,
entendendo-se que a não observação
conduziriaà nulidadedo atoadmissional,
por inobediência à forma. Entretanto, a
hodierna Carta, em seu art.19 do ADCT,
deu validade jurídico-constitucional aos
atos admissionais da Administração Pú
blica praticados na vigência da anterior
LexLegume nãoprecedidosdepréviaapro
vação em concurso público,brindando-os
inclusive com estabilidade se perpetra
dos há pelomenos cincoanos na datade
sua promulgação. Portanto, se para as
admissões até 5.10.83 previu-se estabi
lidade, no reverso não se pode negar a
validadejurídico-contratualpara os admi
tidosapós o referidomarco e ató4.10.88,
pois antes da estabilidade há de se ter
a juridicidadedo contrato.Assim, sendo a
mesma a situação jurfdica, admissão
sem prévioconcurso público,o marco de
5.10.83serveapenas para a estabilidade
e não para a validade jurídico-contratual
do ato praticado, antes ou após. Inteli
gênciado art 19 do ADCT. Nulidade inocorrente incasu, contada admissão an
terior a 5.10.88. TRT/SP 15* Região
2.736/99 — AC. 5* T. 33.700/99. Rei.
Valdevir RobertoZanardi.DOE 23.11.99.
pág. 87.

O ônus de demonstrara sucessão de
empregadores é de quem a alega (CLT,
art 818). Ensina Délio Maranhão que a
sucessão de empregadores configura-se
somente quando a alienaçãodo estabe
lecimento significar “a transmissão da
organização produtiva, um todo unitário,
capaz de produzir rendimentos". Não
ocorre com a simples transferência de
elementos isolados. Não existe, pois,
quando houversomente a alienaçãopar
cialde um negócio.Doissão os requisitos
indispensáveisparaa existênciada suces
são: "a) que um estabelecimento, como
unidade económico-jurídica, passe de
um para outro titular;b) que a prestação
de serviço pelos empregados não sofra
solução de continuidade. TRT/SP 15*
Região 12.555/99 — Ac. SE 5.986/00.
Rei.Desig.I.Renato Buratto.DOE 14.2.00,
pág. 49.

164— TÉCNICO DE LABORATÓRIO.
FALTADE HABILITAÇÃO PRO
FISSIONAL. LEI N. 3.999/61.
ALCANCE

O fato de o empregado não possuir
diploma de profissionalização de auxiliar
ou técnico de laboratório não afasta a
observância das regrasprevistaspeiaLein.
uma vez comprovada a presta
162— SOBREAVISO. NÃO CARAC 3.999/61,
ção de serviços nessas atividades,diante
TERIZAÇÃO
do principio da primazia da realidade,
inerente ao Direitodo Trabalho.TRT/SP
O fato de o trabalhador ter inserido 15* Região 14.9S5/98— Ac. 1*T.549/00.
seu nome em escalade plantão,nãojusti Rei.LuizAntonio Lazarim.DOE 18.1.00,
fica,porsisó,o sobreaviso,se nãocompro pág.27.
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165 — TERCEIRIZAÇÃO

sonegados na constância do contrato de
trabalho. Em vista da ausência de con
Os serviçosde carpae cortede cana- cessões mútuas sobre verbas litigiosas,
de-açúcarem propriedaderuraldo empre não há se falar em caracterização da
gador integra a sua atividade-fim, sendo coisajulgada,preconizada peloart.1.030
do citado Código. TRT/SP 15* Região
irregular a interposição de mão-de-obra 25.145/98 — Ac. 1* T. 563/00. Rei. Luiz
(terceirização), formando-se o vinculo Antonio Lazarim. DOE 18.1.00, pág. 28.
empregatíciocom o beneficiáriodos ser
viços;porém se estenão é pleiteadopelo
Autor,defere-se, tão-somente, a respon 168— TRANSAÇÃO.COISAJULGADA.
ADESÃO A PROGRAMA DE DE
sabilidade solidária pretendida. TRT/SP
15aRegião26.191/98— Ac.1*T.34.061/99.
MISSÃOVOLUNTÁRIA.VALIDA
Rei.Eduardo Beneditode OliveiraZanella.
DE.EXTINÇÃO DO PROCESSO
DOE 23.11.99, pág. 101.
COM JULGAMENTO DE MÉRI

TO.ART.269,III.DOCPC
166 — TRABALHO. EXTERNO. MO
TORISTA. ART. 62,1,DA CLT

Tendo o reclamante se desligado da
empresa através de adesão a um pro
Ante a impossibilidade de o empre grama de demissão voluntária e não
gador efetuar qualquer tipo de controle provandoqualquerviciode consentimento
de horário sobre os empregados que na adesão a referidoprograma, bem como
executam serviço externo, eisque estes tendo recebido as verbas acordadas, tal
se encontram fora da esfera de controle ocorrênciaproduz entreas partesos efeitos
da empresa, incabível o pleito de horas da coisa julgada (art. 1.030, do CC), ha
extras e reflexos. O preenchimento de vendo de se extinguir o processo com
de mérito,a rigordo art.269,
relatórios de viagem não indica o con julgamento
III,do C PC.TRT/SP 15* Região23.379/98
trole de jornada, sobretudo se conside — Ac.5*T.35.313/99. Rei.Olga Aida Joa
rarmos que os dados aí apostos desti quim Gomieri. DOE 6.12.99, pág. 88.
navam-se ao cumprimento de pactuaçâo
acerca da responsabilidade por multas
de trânsito e danos causados pelo con 169 — TRANSAÇÃO. JUDICIAL
HOMOLOGADA. IRRECORtratado no patrimônio da empresa. Apli
cação do art. 62. I.da CLT. TRT/SP 15*
RIBILIDADE
Região 28.695/98 — Ac. 5* T. 6.344/00.
Rei. Olga Aida Joaquim Gomieri. DOE
De acordocom o preconizadono pará
14.2.00. pág. 63.
grafoúnicodo art.831 da CLT.a sentença
que homologa transação é irrecorrivel e
167— TRANSAÇÃO.COISAJULGADA. tem por efeito a coisa julgada, somente
reformável por meio de ação rescisória.
ADESÃO A PROGRAMA DE DE TRT/SP
15* Região 22.587/99— Ac. 1»T.
MISSÃO VOLUNTÁRIA. INO- 36.636/99.
Rei. Eduardo Beneditode Oli
CORRÊNC1A
veira Zanella. DOE 6.12.99, pág. 134.
A transação, como forma de extinção 170 — TURNOS ININTERRUPTOS
de litígio,pressupõeconcessões mútuas,
DE REVEZAMENTO. HORAS
nos termos do art.1.025do CCB.Tal não
EXTRAS.AJUSTE COLETIVO.
ocorre na hipóteseem que o empregado
NÃO CABIMENTO
adereao chamado"programade demissão
voluntária",em decorrênciado qualo plus
Estando a jornada de trabalho em
indenizatóriopago peloempregador está
alicerçadono tempo de serviçoe no incen turnos ininterruptos de revezamento
tivoà ruptura contratual, não em direitos alicerçada em ajuste coletivo, fruto de
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negociação coletiva com a entidade sin
dicalde classe, inaplicávelo limitede 06
(seis) horas, previsto pelo inciso XIV do
art. 7® da CF, ante a exceção prevista
pela parte final do referido dispositivo
constitucional e o reconhecimento das
normas coletivas, preconizado pelo
inciso XXVI do art. 7® da Carta Magna.
TRT/SP 156Região 17.377/98— Ac. 1*T.
32.570/99. Rei. Luiz Antonio Lazarim.
DOE 11.11.99, pág. 141.

173 — TURNOS ININTERRUPTOS
DE REVEZAMENTO. JOR
NADA DE TRABALHO QUE
SE DESENVOLVE ALTER
NADAMENTE, PELA MA
NHÃ, À TARDE E À NOITE.
CARACTERIZAÇÃO

Para a configuração do trabalho em
turno ininterrupto de revezamento, é absolutamenle imprescindível que a ativi
171 — TURNOS ININTERRUPTOSDE dade desenvolvida pelo obreiro ocorra
REVEZAMENTO. JORNADA. ora pela manhã, ora pela tarde, ora pela
FERROVIÁRIO
noite. TURNOS ININTERRUPTOS DE
REVEZAMENTO. JORNADA DE TRA
Não caracteriza turno ininterruptode BALHO QUE SE DESENVOLVE DENTRO
revezamento o labor desenvolvido em DE DOIS PERlODOS, ALTERNADOS
“estaçõesdo interior",pois,o art.7®,inciso SEMANALMENTE. DESCARACTERIXIV da CF/88, não revogouas disposições ZAÇÃO. — A jornada de trabalho que se
legais referentes ao ferroviário que tem desenvolve em dois períodos distintose
a profissão regulamentadaem virtudede alternados semanalmente, não caracte
suas especificidades.TRT/SP 15° Região riza a existência de turnos ininterruptos
31.126/98 — Ac. 1« T. 3.947/00. Rei. de revezamento previsto na Carta Maior,
Eduardo Benedito de Oliveira Zanella. mas tão-somente revezamento de turno.
DOE 1.2.00, pág. 55.
Para a configuração daquele, é absolu
tamente imprescindível que a atividade
172— TURNOS ININTERRUPTOSDE desenvolvida peloobreiro,ocorraora pela
REVEZAMENTO. JORNADA manhã, ora pela tarde, ora pela noite.
DE OITO HORAS. ACORDO Ausente esse ciclo, impossível o reco
COLETIVO. VALIDADE
nhecimentoda jornada reduzida.TRT/SP
15* Região33.858/98— Ac.2*T.6.966/00.
Se o acordo coletivo prevê remune Rei. Luís Carlos Cândido Martins Sotero
raçãomajoradaatravésdo chamado "adi da Silva. DOE 14.2.00, pág. 89.
cional de revezamento", como contra
prestaçãoparajornadade oitohoras,não
há que se falarem horas extras.Talajuste 174 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
MOTORISTA COM VEÍCULO
é perfeitamente válido e legal, porquanto
PRÓPRIO. CARACTERI
se insere no âmbito da capacidade nego
ciai do sindicato, onde prevalece o inte
ZAÇÃO
resse coletivo(e não as pretensões indi
viduais do Recorrente) para benefíciode
Mesmo que labore com veículo pró
toda a categoria.Outrossim, a realização
de acordosparaprorrogaçãodo horáriode prio.o motorista que executaserviçosde
trabalhoem turnosde revezamento além entrega de mercadorias, de forma per
das seis horas, foi prevista pela norma manente e subordinada, acompanhado
constitucional(art.7®,incisosXIV e XXVI), de um ajudante contratado pelo empre
além do que, é pacificona doutrinae juris gador, goza da proteção da legislação
prudência que o acordo coletivo faz lei obreira, posto que presentes os pressu
entre as partes. TRT/SP 15* Região postos do art. 3® da CLT. TRT/SP 15a
24.527/98 — Ac. 5* T.6.673/00. Rei. Olga Região 18.708/98 — Ac. 1*T.35.626/99.
Aida Joaquim Gomieri. DOE 14.2.00, Rei.Luiz Antonio Lazarim. DOE 6.12.99,
pág. 76.
pág. 99.
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175 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
VENDEDOR. SUBORDINA
ÇÃO. TRAÇO DISTINTIVO
ENTRE O TRABALHO AUTÔ
NOMO E O EMPREGADO

mente o contrato de trabalho. Quem re
cebe ordens diretas,sofreadmoestações
pela execução inadequada dos serviços
e submete-se à exigência de compare
cer diariamente na empresa, tem seus
serviços fiscalizados e trabalha sob su
bordinação. devendo ser considerado
O grande pontode diferenciaçãoentre empregado e não representante comer
o autônomo e o empregado reside na cial autônomo. TRT/SP 15* Região
subordinação, pois é justamente este 25.999/98 — Ac. 1* T. 239/00. Rei. Luiz
requisito que caracteriza substancial Antonio Lazarim. DOE 18.1.00, pág. 16.
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DIREITO PROCESSUAL
partes — art.267, § 4® e art. 158, pará
grafo único, ambos do CPC — , em se
tratando de ação rescisória, o interesse
público sobrepõe-se ao dos litigantes,
mormente quando a sentença é o efeito
A inérciados requerentes em nâo pro de colusão para fraudara lei,justificando
por ação principal no trintídio (art. 806, o ingressodo MinistérioPúblico,como parte
CPC) após a efetivação da medida cau- no feito, diante da legitimidade que lhe
telar implica em decadência do direitoà assegura a letrabdo incisoIIIdo art.487
cautela, impondo-se a extinção exolficio do CPC. TRT/SP 15° Região 863/97-ARE
da cautelar,cessando a eficáciada medida — Ac. SE 1.065/99-A. Rei. Luiz Antonio
(art.808,1,CPC), o que não impede, em lazarim. DOE 10.12.99, pág. 5.
princípio, a propositura da reclamação
trabalhista.TRT/SP 15“Região 9.722/98
— Ac.3aT.31.304/99. Rei.Samuel Hugo 004 — A Ç Ã O RESCISÓRIA. D O C U 
MENTO NOVO
Lima. DOE 11.11.99, pág. 90.
001 — A Ç Ã O CAUTELAR. N Ã O
PROPOSITURA DA A Ç Ã O
PRINCIPAL. DECADÊNCIA

O fato jurídico subsumível à norma
insculpida no incisoVII, do art.485, do
CPC, enseja que o documento novo te
nha sua existência desconhecida pela
parte e que surja para ela a impossibili
dade de sua utilizaçãoporcircunstâncias
Nas hipótesesem que o recurso inter alheias à sua vontade. Exige-se, ainda,
postonão tenhasidoconhecido, porqual que o mesmo sejacapazo bastantepara
quer que sejao motivo,deve-se reconhe revertera decisãorescindenda.A ausên
cera inexistênciade interrupçãodo prazo cia de comprovação desses requisitos
decadencial da ação rescisória, eisque, descaraterizao documento como "novo",
caso contrário, a parte poderia alongar no exato sentido da lei, evidenciando a
prazo peremptório mallciosamente, usando incúria da parte que dele pretende se
de recurso que previamente sabe que beneficiare que deve assumir as conse
não será conhecido com o intuito de quênciaspornão tê-loapresentadoopor
renovar o diasa puo do prazo decaden tunamente.TRT/SP 15a Região 936/98cial.TRT/SP 15a Região 1.113/98-AR —
ARE — Ac.SE 77/00-A. Rei.MariaCecília
Ac. SE 139/00-A. Rei. Antonio Tadeu Fernandes Álvares Leite. DOE 11.2.00,
Gomieri. DOE 16.2.00, pág. 3.
pág. 3.
002 — A Ç Ã O RESCISÓRIA. D E C A 
DÊNCIA. R E C U R S O N Ã O
CONHECIDO. PR A Z O ININ
TERRUPTO

003 — A Ç Ã O RESCISÓRIA. DESIS
TÊNCIA. N Ã O H O M O L O G A 
ÇÃO. F R AUDE TRABALHIS
TA C O M R E P E R C U S S Õ E S
N A ES FERA P E N A L INTE
RESSE PÚBLICO. LEGITIMI
D A D E ATIVA D O MINISTÉ
RIO PÚBLICO DOTRABALHO
PARA ATUAR N A A Ç Ã O
Conquanto a desistênciada açãocom
a concordância do réu seja direito das

005 — A Ç Ã O RESCISÓRIA. PRA Z O
DECADENCIAL. CONTAGEM.
D E S E R Ç Ã O E/OU INTEMPESTIVIDADE DETECTADAS.
TRÂNSITO E M J ULGADO DA
ÚLTIMA DECISÃO DE MÉRITO
O prazode dois anos para a proposi
turada ação rescisóriaconta-se do trân
sito em julgado da última decisão de
mérito.Assim, se contra esta últimaveio
a ser oferecido recurso, não conhecido,
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sejapordeserçãosejaporintempestlvldade ou,ainda, faltade mandato, claro
estáqueotrânsitoem julgadodadecisão
deméritoa serrescindidaretrotrai-seao
octídioposteriorànotificaçãodasentença.
A partenãopodefabricarouesticarprazo,
sob pena de comprometeros princípios
damoralidadeedaboa-fé,quepermeiam
todosos processosjudiciaise adminis
trativos.Porisso,o invocadoprincípioda
utilidadedos prazoscede lugare perde
primaziaem confrontocom alealdadee
boa-fé processuais. Agravo regimental
improvido.TRT/SP 15* Região 109/99AG — Ac.SE 983/99-A.Rei.José Pedro
de Camargo Rodriguesde Souza.DOE
12.11.99,pág.98.

apuração;não o fazendo,o processado
énulo,anteadeterminaçãocontidano§2»
do art.195 da CLT.TRT/SP 15* Região
19.309/98— Ac.1*T2.043AJ0.Rei.António
Miguel Pereira.DOE 18.1.00,pág.79.
008— ADJUDICAÇÃO.PRAZO PARA
SEU REQUERIMENTO

Não ferea leio deferimentoda adju
dicaçãorequeridaquandodanotificação
dequepraçaeleilãoforamnegativosem
sede do Juízo deprecado, devendo ser
consideradocomo atocontinuoà praça
realizadaestendendo-senotempoatravés
dessanotificaçãoe,ademais,atendeao
princípiodaceleridadeprocessual.TRT/
006 — AÇÃO RESCISÓRIA. SINDI SP 15* Região 16.701/99 — Ac. SE
CATOATUANDOCOMO SUBS 2.116/00. Rei. Antônio Mazzuca. DOE
TITUTOPROCESSUAL.LEGI 18.1.00,pág.81.
TIMIDADE
009 — ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INQUÉRITO JUDICIALPARA
O STF já proclamou que o art.8o,
APURAÇÃO DE FALTAGRAVE.
incisoIII,daCF assegurouàsentidades
sindicaiso direitoà substituiçãoproces
CUSTAS. PAGAMENTO AO
sualamplae irrestritaparaatuarnadefe
FINAL
sa dos direitose interessescoletivosou
individuaisda categoria que representa,
AsdisposiçõesdoDecreto-lein.779/69
entendimentoesteadotadopelolegislador
originário através da Lei n. 8.073/90. são aplicáveisaos entespúblicosindis
Ademais, o Enunciado n.310, incisoIV, tintamente.Portanto,tratando-sederecla
do C.TST é expressoa respeitoda legi maçõestrabalhistasoudeinquéritosjudi
timidadedosindicatoparaatuarnacon ciais para apuração de falta grave, as
dição de substituto processual visando custas processuais serão recolhidasao
à satisfaçãode reajustes salariaispre final.TRT/SP 15*Região9.677/99— Ac.
vistosem ielde políticasalariale,por 1“T.5.133/00.Rei.LuizAntonioLazarim.
tanto,nãohavendoquesecogitardeile DOE 14.2.00,pág. 15.
gitimidadedo póloativoda relaçãojurí
dicaprocessualda ação,da qualseori 010 — AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ginouadecisão,objetodapresenteação
INEXISTÊNCIA DE FUNDA
rescisória.TRT/SP15*Região1.305/98MENTAÇÃO
AR — Ac. SE 85/00-A. Rei. Samuel
Corrêa Leite.DOE 11.2.00,pág.3.
O remédio utilizado é próprio para
esconstituirosfundamentosdodespacho
007 — ADICIONAL DE INSALUBRI d
enegatório do recurso obstado. Este
DADE. PERICULOSIDADE. d
visaaalterardecisãonegativadeadmis
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. sibilidaderecursal.Porisso,hã necessi
NULIDADE
dade de que a partedemonstre expres
samente os motivos pelos quais o ato
Argüida periculosidade ou insalubri decisóriodeveseralterado.Não setrata
dade, o Juiz designará peritopara sua do caso dos autos, jáque o agravante
414

pretendedesconstituirpenhora,suspender
execução e excluir a aplicabilidade de
juros de mora em conta de liquidação.
Portanto,se o agravo não ataca os argu
mentos do despacho trancatório. há que
se negar provimento ao mesmo. TRT/SP
15* Região9.422/99— Ac.5*T.33.810/99.
Rei.AbertodaCostaJúnior.DOE 23.11.99,
pág.91.

PENHORA DE BEM OBJETO
DE CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIALPOSSIBILIDADE

Diante do entendimento firmado pelo
C.STF no julgamentoda RE n.116.208-2
e da inexistênciade leifederalregulando
a forma de cálculo, pagamento e recolhi
mento das custas, não há que se exigir
o recolhimento destas, por ocasião da
011 — AGRAVO DE INSTRUMENTO. interposiçãodo agravode petição.É pos
RECURSO ORDINÁRIOCON sívela penhora de bem, objetode cédula
SIDERADO DESERTO. FALTA de créditoindustrial,em faceda inexistên
DE DEPÓSITO RECURSAL E cia de norma legal que regula a impePAGAMENTO DAS CUSTAS. nhorabilidade absoluta dos bens vincu
CARACTERIZAÇÃO. PROVI ladosâ cédula de créditoindustriale,em
razão do privilégio inerente aos créditos
MENTO NEGADO
trabalhistas de natureza alimentar, que
sesobrepõea qualqueroutrocrédito,nos
Os princípiosconstitucionaisque ga termos do art.186. CTN e art. 449, § 1®
rantem o livreacesso ao PoderJudiciário, da CLT.TRT/SP 15* Região 9.136/99 —
ao contraditório e à ampla defesa, não Ac. SE 33.668/99. Rei.AntónioMazzuca.
são absolutos, devendo ser exercidos OOE 23.11.99, pág. 85.
pelosjurisdicionados,porintermédiodas
normas processuais que regem a matéria.
Em assim sendo, não atendidas as dispo 014 — AGRAVO DE PETIÇÃO. EX
CESSO DE PENHORA
sições do art 899 da CLT, Lein.5.584/70,
art. 8gda Lei n. 8.542/92, no tocante ao
depósito recursal, bem como o art.789,
Não caracteriza excesso de penhora,
§ 4®, da CLT, relativo ao pagamento das a constriçãode bem capaz de satisfazera
custas, inadmissfvelo apelo.TRT/SP 15® Importância da condenação, acrescida
Região 26.508/99 — Ac. 2aT. 6.910/00. de custas e despesas processuais, juros
Rei.Lufs Carlos Cândido Martins Sotero e correção monetária, podendo, no en
da Silva. DOE 14.2.00, pág. 86.
tanto, a executada, sentlndo-se prejudi
cada,substitui-lopordinheiro,nos termos
012— AGRAVO DE PETIÇÃO.DEPÓ do art.15, incisoI,da Lei n.6.830/80,de
SITO RECURSAL.DESERÇÃO aplicaçãosubsidiáriana execuçãotraba
lhista.TRT/SP 15* Região 16.384/99 —
A parte que, em sede de Embargos à Ac. SE 5.921/00. Rei. Antônio Mazzuca.
Execução, é apenada com multa por litl- DOE 14.2.00, pág. 47.
gânciade má-fé estáobrigada, sob pena
de deserção, a efetuardepósitojudicialdo 015— AGRAVO DE PETIÇÃO. INOB
referidovalor,para verprocessado o seu
SERVÂNCIA DO DISPOSTO
Agravo de Petição — InstruçãoNormativa
NO § 1»DO ART. 897 DA CLT.
n.3/93TRT/SP 15* Região 14.289/99—
PRECLUSÃO
Ac. 1* T. 34.401/99. Rei. Luiz Antonio
Lazarim. DOE 23.11.99, pág. 112.
Não sendo conhecido o agravo de
petição pela inobservância do preconi
013 — AGRAVO DE PETIÇÃO. EM zado no art.897, § 1®,da CLT, a matéria
BARGOS DE TERCEIRO. objeto do agravo em questão está
NÃO RECOLHIMENTO DAS preclusa, sendo inviável a interposição
CUSTAS. CONHECIMENTO. de novo agravode petiçãopara efeitode
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sanar a falta de delimitação Justificada
das matériase dos valoresimpugnados e,
mediante tal artifício, dilatando o prazo
a interposiçãodesse recurso.TRT/SP15°
Região 20.810/99 — Ac. 3« T. 1.892/00.
Rei. Samuel Corrêa Leite.DOE 18.1.00,
pág.72.

cessárioa verossimilhança da alegação,
entendida como direitoou fatoincontes
távele,portanto,induvidosoe,se depen
dente de comprovação, de prova Inequí
voca a respeito.Se não há verossimilhança
da alegação, sejaporquecarentede prova
inequívoca, seja porqueo direitoalegado
é de interpretação controvertida, não há
que se perquiríra respeito da existência
dos outros requisitos, no caso, de fun
dado receio de dano Irreparável ou de
difícil reparação ou de abuso de direito
de defesa ou, ainda, de manifesto Intuito
protelatórío.TRT/SP 15« Região 282/99MS — Ac. SE 1.012/99-A. Rei. Samuel
Corrêa Leite. DOE 12.11.99, pág. 99.

016— AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO DA
CONTA DE LIQUIDAÇÃO.
EXEGESE DOS ARTS.879 E
897 DA CLT.FALTA DE DELI
MITAÇÃO DAS MATÉRIAS
RECURSAIS SOMADA À IN
DICAÇÃO DO VALOR INCON
TROVERSO. LITIGÂNCIA DE 018 — CARTÕES DE PONTO. NÃO
JUNTADA. INVERSÃO DO
MÁ-FÉ
ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA
As novas regras que norteiam a liqui
dação e a execução trabalhistas devem
seranalisadasde formasistemática,todas
sob o prisma da concretização eficazdo
titulojudicial,com destaque para a pre
venção do uso indevido dos recursos.
Assim, devem ser conjugadas as regras
dos arts. 879 e 897 da CLT, vedando-se
o conhecimento de agravo de petição no
qual se pretendadiscutircálculosde liqui
dação, cuja impugnação restoupreclusa.
Ainda que isso não bastasse, exige-se
parao conhecimentodoagravode petição,
além da delimitação justificada das ma
térias,a indicação dos valoresimpugna
dos, simultaneamente, ou seja, com a
explicitaçãodo valorincontroverso, para
que se possibilitea respectiva execução,
até o final.Tratando-sede defesa exerci
tada sem a observânciade requisitolegal
e protelatória, impõem-se multa e Inde
nização. TRT/SP 15* Região 18.404/99
— Ac. SE 5.994/00. Rei. Desig. José
Pedro de Camargo Rodrigues de Souza.
DOE 14.2.00, pág. 49.

A não juntada dos cartões de ponto
somente gera a presunção de veracidade
do horáriode trabalhodeclinadona inicial,
se houverdeterminaçãojudicialpara que
os cartões de ponto sejam juntados aos
autosno prazoassinada(Enunciadon.338
do C.TST e art.359, inciso II,do CPC),
a qual, por ser relativa, pode ser infir
mada por outras provas. Logo, inexiste
inversãodo ônus da prova peia não jun
tada dos cartões de ponto, eis que não
se tratade fatoextintivoou impeditivodo
direito do autor, mas de mera falta de
provadocumental que, em razão da pre
sunção relativa,admite prova em contrá
rio,o que é diferente.TRT/SP 15aRegião
25.177/98— Ac.3«T.2.985/00.Rei.Samuel
Corrêa Leite. DOE 1.2.00,pág. 23.

019— CERCEAMENTO DE DEFESA
De acordo com o art.416 do CPC, á

017 — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. permitido ao juiz indeferir as perguntas
PRESSUPOSTO NECESSÁ da pade à testemunha,nãocaracterizando
RIOPARA SUA CONCESSÃO o atocerceamentode defesa.TRT/SP 15«
Região26.845/98— Ac.1aT.34.441/99.Rei.
A tutelaantecipada, a que aludeo art. Eduardo Benedito de Oliveira Zanelia.
273 do CPC, tem como pressuposto ne DOE 23.11.99, pág. 114.
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020— CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PER
GUNTAS À TESTEMUNHA,
RELATIVA À MATÉRIA NÃO
CONTROVERTIDA. INOCORRÊNCIA. ART. 416, §1®. DO
CPC
Não ocorre cerceamento de defesa
quando o Juiz — a quem cabe determi
naras provas necessáriasà instruçãodo
processo, indeferindo as diligênciasinú
teisou meramente protelatórias— inde
fere perguntas às testemunhas, por en
contraramparo no preceitoinsculpidono
art.416, § 1*.do CPC. HORAS EXTRAS.
RECLAMANTE QUE EXERCE PREPON
DERANTEMENTE AS FUNÇÕES DE
TELEFONISTA. PRETENSÃO DE VER
APLICADO O ART. 227 DA CLT. INCABIMENTO. INTELIGÊNCIADO ENUNCIADO
N.178 DO C.TST.— Não temdireitoa horas
extras a reclamante que exerce prepon
derantemente, e não apenas, as funções
de telefonista,não podendo o arl.227 da
CLT ser extensivo a hipóteses não pre
vistas no Enunciado rt. 178 do C. TST.
TRT/SP 15® Região 34.960/98— Ac.2aT.
6.975/00. Rei. Luís Carlos Cândido
Martins Sotero da Silva. DOE 14.2.00,
pág.90.

021 — CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURAÇÃO
O juiz tem o poder-dever de indeferir
as diligênciasinúteis,ao teordo art.130
do CPC. Desta forma, não caracteriza o
cerceamentode defesa,o fatodo MM.Juízo
a quo, encerrar a instrução processual,
quando a prova requerida pelo autor
apresenta-se desnecessária para a
elucidaçãodos fatos.TRT/SP 15* Região
16.129/99 — Ac. SE 2.115/00. Rei. An
tônio Mazzuca. DOE 18.1.00, pág. 81.

022— COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO
Compete à Justiça do Trabalho con
ciliare julgaros dissídiosindividuaisque

tenham origem no cumprimento de con
venções coletivas de trabalho, mesmo
quando propostos por sindicato patronal
contra empregador, visando a cobrança
de contribuiçãoassistencial.Exegese do
art.1®da Lein.8.984/95e do arl.114 da
CF.TRT/SP 15» Região 13.943/98— Ac.
3*T.56/00.Rei.Desig.MauroCesarMartins
de Souza. DOE 18.1.00,pág. 9.

023 — COMPETÊNCIA TERRITO
RIAL. LOCAL DA PRESTA
ÇÃO (EXECUÇÃO) DOS
SERVIÇOS. PAGAMENTO
DE HORAS IN ITINERE.
IRRELEVÂNCIA
Competente à JCJ jurisdicionantedo
localda prestação laborai, este definido
como o da execução dos serviços, con
soanteart.651 da CLT.Horas“itinerantes"
não se inseremcomo de efetivaexecução
do labor; assim, não pode ditar compe
tência concorrente o local de embarque
do trabalhador, particularidadeesta não
albergada pelas excludentesdos §§ 1®a
3® do referido regramento consolidado.
TRT/SP 15aRegião 14.543/98— Ac.5*T.
33.718/99.Rei.ValdevirRoberto Zanardi.
DOE 23.11.99, pág. 88.

024— CONFISSÃO FICTA.EFEITOS.
PRESUNÇÃO E PRECLUSÃO
A confissão fictadecorre do descumprimento de um ônus processual, seja
com relaçãoao réu que, apesar de regu
larmente citado, queda-se inerte e não
oferececontestação,sejacom relaçãoàs
partes que, devidamente intimadas para
prestaremdepoimentos,nãocomparecem
à audiênciana qual deveriam depor, seja
no que concerne ao prepostoque deveria
terconhecimento dos fatos.E o descumprimento de um ônus processual acarre
taa preclusão, que consiste na perda da
faculdade de praticaraqueleato proces
sual. Mas, não ó só. O descumprimento
do ônus processual de oferecer contes
tação ou de prestar depoimento implica
também na presunçãode veracidadedos
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fatos articulados pela parte adversa, a 027 — C U M U L A Ç Ã O SUBJETIVA DE
qual, por ser relativa,pode ser infirmada
AÇÕES. LITISCONSÓRCIO
por outros elementos já existentes nos
ATIVO O U RECLAMATÓRIA
autos. Por Isso mesmo, se autor e réu
PLÚRIMA. IMPOSSIBILIDADE
nãocomparecemà audiênciade instrução,
embora devidamente intimados para
A cumulação subjetivade ações, litisprestaremdepoimentos,sob a cominação consórclo ativo ou reclamatória plúrima
de confissão quanto à matéria fática, o somente é possfvel em se tratando do
litígio há que ser dirimido com fulcro no mesmo empregador e desde que haja
art.818 da CLT e art.333, incisos Ie ii, identidadede matéria,consoante art.842
do CPC. TRT/SP 15° Região 24.659/98 do diploma consolidado. Porém, ainda
— Ao.3aT.2.980/00. Rei.Samuel Corrêa que sendo o mesmo empregador e ha
Leite. DOE 1.2.00, pág. 23.
vendo identidade de matéria, o juizpode
e deve limitaro número de litisconsortes
025— CONFISSÃO FICTA.JORNADA se, em função do número de litigantes
no pólo ativoda relação jurídica proces
D E TRABALHO
sual, possa acarretar dificuldade para a
Acolhe-sea jornada declinada na peti defesa e houver prejuízo na rapidez da
do litígio,especialmente quando
ção Inicial se os cartões de ponto não solução
os litisconsortes, como no caso, estão
contêm a assinatura do empregado; são submetidos a regimes jurídicosdistintos,
impugnados por não refletirem a verda ante a aplicação subsidiária do preconi
deira duração do trabalho e se a Recla zado no parágrafo único do art, 46 do
mada não comparece à audiência em CPC, conforme autorizao art.769 do texto
que deveria depor, decorrendo de sua Consolidado.TRT/SP 15aRegião25.421/98
ausência, a confissão fictaquanto à ma — Ac.3!T.6.486/00. Rei.Samuel Corrêa
tériade fato.TRT/SP 15a Região 28.901/ Leite. DOE 14.2.00, pág. 69.
98 — Ac. 1a T. 2.717/00. Rei. Eduardo
Beneditode OliveiraZanella.DOE 1.2.00, 028 — CUSTAS. PROCESSUAIS.
pág. 13.
V A L O R CONDENATÓRIO.
ARBITRAMENTO
026 — CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA
D E DEFESA. PEDIDO EX
O arbitramentodo valorcondenatório
PRESSO. P R E S U N Ç Ã O DE não pode ficar ao sabor da vontade do
VERACIDADE. PRINCÍPIO Julgador, devendo guardar coerência
D A EVENTUALIDADE. INTE com as verbasobjetoda condenação, em
LIGÊNCIA D O S ARTS. 300 E respeito ao principio da ampla defesa,
assegurado pormandamento constitucio
302 D O C P C
nal — inciso LV, art. 5a da CF. TRT/SP
15aRegião26.544/98— Ac.1•T.5.696/00.
Tendo sidoformuladopedidoexpresso Rei.LuizAntonio Lazarim. DOE 14.2.00,
e a contestação deixado de abordar o pág.38.
tema, presume-se verdadeiraa alegação
formuladana petiçãoinicial.Peloprincipio
da eventualidade,a partedeveapresentar 029 — CUSTAS. R E C L A M A Ç Ã O IM
PROCEDENTE. MA J O R A 
defesa de toda a matéria. Em assim não
Ç Ã O D O VALOR D A C A U S A
procedendo, presumem-se verdadeiros
P O R PARTE D O JUIZ.A B U S O
os fatos alegados, a impor a obrigação
D E PODER. DECISÃO TERAde responderpelopedido,nos termosdos
arts. 300 e 302, do CPC, de aplicação
TOLÓGICA. CABIMENTO DE
subsidiária ao processo laborai.TRT/SP
SEGURANÇA
15aRegião35.115/98— Ac.2aT.6.979/00.
Rei.Luís Carlos Cândido Martins Sotero
Na reclamação trabalhista, uma vez
da Silva.DOE 14.2.00, pág. 91.
improcedente a ação, as custas são co
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bradas com base no valor atribuído à
causa. Tanto isso é Inconteste que, se
não forfixado esse valor, exige o art.2®
da Lei n. 5.584/70 que o Juiz o faça. O
valor de alçada ó inalterável, coníorme
Súmula n. 71 do C. TST. Assim, não se
pode dissociar o valor da causa do valor
que serve de base para as custas. Por
isso revela-se abusiva, ilegal e teratológica a alteração do valor da causa por
Iniciativado Juiz, uma vez Improcedente
a ação, com Issoobstando ou dificultando
o duplo grau de jurisdição.O princípioda
celeridade processual e o da maior efi
cácia com menos atos procedimentais
permitem admitir, excepcionalmente, o
mandado de segurança paraque se asse
gure, tão-só, o recolhimento das custas
recursais com base no primitivovalorda
ação. Ação mandamental julgada proce
dente, em parte.TRT/SP 15® Região 300/
99-MS — Ac. SE 1.013/99-A. Rei. José
Pedro de Camargo Rodrigues de Souza.
DOE 12.11.99, pág. 99.

cidente sobre o faturamento da empre
sa,assume a obrigaçãode depositar,em
juízo,os valoresarrecadadoscom a venda
de mercadoria, e, por sua própria conta,
recusa-se a efetuar tal depósito, caracteriza-se como infieldepositário, por descumprimento dos seus deveres legais,
ensejando, assim, a sua prisão adminis
trativa, nos termos do art. 5® do inciso
LXVii da CF justificada e não-abusiva a
prisãocivildecretadacom base no art.904,
parágrafoúnicodo CPC. Pedidode contraordem de prisãoque se indefere,em res
peitoà própriadignidadeda justiça.TRT/
SP 15a Região 1.721/99-HC — Ac. SE
231/00-A. Rei. Luiz Antonio Lazarim.
DOE 25.2.00, pág. 1.

Aquele que, na qualidade de deposi
tário judiciai, e por força de penhora in

Os princípiosconstitucionaisque ga
rantemo livreacesso ao Poder Judiciário,

032 — DEPÓSITO RECURSAL

A norma que estabelece o depósito
recursal, como pressuposto objetivo de
admissibilidade de recurso, não repre
senta ofensa ao princípio da igualdade.
Trata-se, simplesmente, de garantia à
030 — DEPOSITÁRIO INFIEL. APER celeridade processual, justificável, em
FEIÇOAMENTO F O R M A L DA vista da natureza alimentar do crédito
PENHORA. PRISÃO, ILEGA objetoda demanda, traduzidana máxima
ristotélica, segundo a qual a igualdade
LIDADE. HABEAS CORPUS a
consiste em tratar igualmente os iguais
CONCEDIDO
e desigualmente os desiguais. O art.5®,
LV, da CF,assegura aos litiganteso con
É com o depósito do bem penhorado traditório e ampla defesa, com os meios
que o ato de constrição se aperfeiçoa, e recursos a eles inerentes, devendo,
consoante art.664 do CPC, significando sempre, adequar-se à lei processual vi
que não basta a nomeação do depositário, gente, incasu,à Lein.8.542/92.TRT/SP
sendo imprescindível a sua aceitação e 15*Região21.058/99— Ac.3*T.36.464/99.
o depósito, eisque somente com o aceite Rei.LucianeStoreida Silva.DOE 6.12.99,
da nomeação o depositário assume a pág. 128.
condição de auxiliardo juízo (art.139 do
CPC) e,portanto,a partirde então,passa 033 — D E P Ó S I T O RECURSAL.
a exercer função de direito público com
A L E G A Ç Ã O DE AFRONTA
todos os poderes e deveres inerentes,
A O S PRINCÍPIOS D A A M 
inclusive podendo ser responsabilizado
PLA DEFESA E D O DUPLO
civile crlminalmente.TRT/SP 15* Região
G R A U D E JURISDIÇÃO,
1.134/99-HC — Ac. SE 1,054/99-A. Rei.
B E M C O M O DE INCONSSamuel CorrêaLeite.DOE 10.12.99,pág.5.
TITUCIONALIDADE DAS
LEIS Q U E O EXIGEM. NE
031 — DEPOSITÁRIO INFIEL. C A 
CESSIDADE. ART. 899 DA
RACTERIZAÇÃO. CONTRACLT, LEI N. 5.584/70 E ART.
O R D E M DE PRISÃO INDE
8® DA LEI N. 8.542/92
FERIDA
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ao contraditórioe à ampladefesa nâo são
absolutos, devendo ser exercidos pelos
jurisdlcionados, por intermédio das nor
mas processuais que regem a matéria.
Em assim sendo, devem ser atendidas
as disposições do art.899 da CLT, Lei n.
5.584/70, art. 8« da Lei n. 8.542/92, no
tocante ao depósito recursal,não havendo
quesefalarem afrontaa dispositivoscons
titucionais.TRT/SP 15* Região 33.388/98
— Ac. 2® T. 6.954/00. Rei. Luís Carlos
'Cândido Martins Sotero da Silva. DOE
14.2.00, pág. 89.
034 — D E S E R Ç Ã O
Os benefícios concedidos pelo Enun
ciado n.86 do C.TST quanto à dispensa
do depósito recursal e das custas não
se estendem aos assistenteslitisconsorciais da massa falida, eis que decorrem
de característica própria quanto à indisponibilidade de seus bens por força dos
efeitos do concurso universal. Recurso
ordinário que deve ser tido por deserto.
TRT/SP 15* Região 5.808/99 — Ac.3*T.
35.957/99. Rei. Domingos Spina. DOE
6.12.99, pág. 111.
035 — DILAÇÃO D O PRAZO. PARA
APRESENTAÇÃO DE CÁLCU
LOS. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE A O JUIZ. RES
PEITO À COISA JULGADA

que se nega provimento. TRT/SP 15®
Região 11.953/99 — Ac. SE 34.097/99.
Rei. José Pedro de Camargo Rodrigues
de Souza. DOE 23.11.99, pág. 102.
036 — E M B A R G O S À EXECUÇÃO.
MATÉRIAS PASSÍVEIS D E
ARGÜIÇÃO. ARTS. 884, § 1«,
DA CLT E 741 D O C P C
No processo trabalhistade execução
não pode prevalecer exclusivamente o
conteúdo do art.884, § 1®,da CLT e,con
sequentemente, sua interpretaçãoliteral,
que, de todas, se manifestacomo a mais
pobre das técnicas hermenêuticas, sob
pena de se infringirdireitos legítimos do
executado. Nada obstante o princípioda
celeridade,informadordo processolaborai,
que lhe impõe um caráter simples, não
se pode olvidarde certos direitosessen
ciais à defesa dos Interesses das partes.
Assim sendo, de perfeita aplicabilidade
o art.741 do CPC, nos termosdo art.769
da CLT.TRT/SP 15® Região 12.272/99 —
Ac. SE 33.684/99. Rei. Luís Carlos Cân
didoMartinsSoteroda Silva.DOE 23.11.99.
pág. 86.
037 — E M B A R G O S À EXECUÇÃO.
PRAZO. FAZENDA PÚBLICA

Cabe ao executado apresentar em
bargos à execução no prazo de 10 dias,
ao teordo art.730 do CPC. Sendo que no
O juizpode concederdilaçãode prazo processo do trabalho,esse prazo começa
para o exeqüente apresentar seus cál a fluira partir da efetiva citação. Não se
culos,nâo estandosujeitoao institutoda aplica, portanto, o disposto no inciso I
preclusão, que só se aplica às partes.O do art.738, do CPC. TRT/SP 15® Região
interesse da Justiça é que se cumpra a 16.659/99— AC. SE 34.139/99. Rei. An
decisãotransitadaem julgado.Na piordas tônioMazzuca. DOE 23.11.99. pág. 103.
hipóteses (ad argumenlandum tantum)
haveria prazo de dois anos para o inicio
da liquidação, o que não ocorreu. O que 038 — E M B A R G O S DE D ECLARA
ÇÃO. C A R Á T E R INFRINnão se admite é a prevalência, por sisó,
GENTE. IMPROPRIEDADE
dos cálculos da executada, os quais não
obedeciam os parâmetros do títulojudi
No processo trabalhista de execução
cial,desfalcando o credorde adicionais.
No processo do trabalho não vige o su não pode prevalecer exclusivamente o
posto “princípio''da conta mais benéfica conteúdo do art. 884. § 1». da CLT e,
nem o da mais prejudicial: vige. sim. o consequentemente, sua interpretação li
estritorespeitoà coisajulgada.Agravo a teral,que, de todas, se manifesta como
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a mais pobre das técnicas hermenêuti e 30 da Lei n.6.380/80.Agravo a que se
cas, sob pena de se infringirdireitoslegí nega provimento. TRT/SP 15a Região
timos do executado. Nada obstante o 12.032/99— Ac. SE 34.347/99. Rei.José
princípio da celeridade, informador do Pedrode Camargo Rodrigues de Souza.
processo laborai,que lhe impõe um cará DOE 6.12.99, pág. 67.
tersimples, não se pode olvidarde certos
direitos essenciais à defesa dos interes 042— EMBARGOS DE TERCEIRO.
ses das partes.Assim sendo, de perfeita
CERCEAMENTO DE DEFESA.
aplicabilidade o art. 741 do CPC, nos ter
INSTRUMENTO PARTICULAR
mos do art.769da CLT.TRT/SP 15aRegião
SEM REGISTRO
12.272/99— Ac. SE 33.684/99. Rei.Luís
Carlos Cândido Martins Sotero da Silva.
DOE 23.11.99, pág. 86.
Aindaque provadoo instrumentoparti
cular através de testemunhas, somente
039 — EMBARGOS DE DECLARA o regular registro público teriao condão
de fazer com que seus efeitos se ope
ÇÃO. MULTA
rassem com relação a terceiros. Assim,
inocorre cerceamento de defesa, quan
O caráter proteiatório dos embargos do o juizencerra a instruçãoprocessual,
de declaração evidencia-se quando não diante de documentos aptos a formar a
apresentada qualquer omissão, obscuri sua convicção. Inteligênciado art.135 do
dade ou contradiçãono julgadoe a dúvida CC e art. 8a da CLT. TRT/SP 15a Região
do embargante não guarda qualquerper 16.926/99 — Ac. SE 2.119/00. Rei. Antô
tinência com o que consta na sentença. nio Mazzuca. DOE 18.1.00, pág. 81.
TRT/SP 15a Região 26.330/97— Ac. 3aT.
32.717/99.Rei.Desig.Ana PaulaPellegrina
043 — EMBARGOS DECLARATÓLockmann. DOE 11.11.99, pág. 146.

RIOS. REAPRECIAÇÃO DA
PROVA. NÃO CABIMENTO

040 — EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO. PROTOCOLO INTE
Embargos declaratórios desservem
GRADO
como meio de promover a reapreciação
Não se conhecem embargosde decla
ração das decisões proferidas em sede
recursal,quando recebidos viaprotocolo
integrado.TRT/SP 15* Região 16.066/98
— Ac. 1aT.2.665/00. Rei. Eduardo Bene
ditodeOliveiraZanella.DOE 1.2.00.pág.10.

do conjunto probatóriodos autos, antea
restritividade prevista pelo art. 535 do
CPC. TRT/SP 15* Região 14.229/98 —
Ac. 1* T. 2.661/00. Rei. Luiz Anlonio
Lazarim. DOE 1.2.00,pág. 10.

044— ENTES PÚBLICOS. EFEITOS
DA REVELIA E CONFISSÃO

041 — EMBARGOS DE TERCEIRO.
BENS HIPOTECADOS. CRÉ
Os entes públicos estão sujeitos ao
DITO TRABALHISTA. PRIVI
LÉGIO.PENHORA MANTIDA ônus da impugnação especifica, inscul
Ainda que registradaanteriormenteà
constituiçãodo tituloexecutivotrabalhista,
a hipoteca não tem preferência sobre o
créditoalimentar,que,superprivilegiado,
sobrepõe-se a todos os demais, exceto
aos de natureza acidentária, por força
dos arts.449, § 1®,da CLT. 186 do CTN

pidonosarts.302e 319doCPC, aplicáveis
subsidiariamenteao ProcessodoTrabalho,
porforçado art.769, da CLT.As exceções
consubstanciadas no parágrafoúnicodo
art.302,do Diploma ProcessualCivilnão
abrangem as Pessoas Jurídicas de Di
reito Público.TRT/SP 15* Região 5.524/
99 — Ac. 3aT.35.956/99. Rei.Domingos
Spina. DOE 6.12.99, pág. 111.
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045 — EXCESSO DE PENHORA
Executadaque não paga a dívidanem
nomeia bens à penhora deve suportar o
ônus da constrição sobre o bem encon
trado pelo Oficial de Justiça. Não há o
apontado excesso de penhora, estando
o devedor resguardado pelo disposto no
art.710 do CPC. Sentido-se prejudicado
poderá ainda remir a execução conforme
art. 651 do CPC. TRT/SP 15a Região
16.589/99— Ac.5aT.36.129/99.Rei.Eliana
FelippeToledo. DOE 06.12.99, pág. 118.

046— EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA
Apenasos bens indispensáveisà sobre
vivênciadignada famíliaestãoabrangidos
na exceção instituídapela Lein.8.009/90.
TRT/SP 15a Região 11.839/99— Ac. 1aT.
4.805/00. Rei. Eduardo Benedito de Oli
veiraZanella. DOE 1.2.00, pág. 87.

TRT/SP 15aRegião 15.294/99— Ac. 1aT.
34.406/99. Rei. Luiz Antonio Lazarim.
DOE 23.11.99, pág. 112.

049 — EXECUÇÃO. DEFINITIVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA A
DECISÃO QUE NEGOU SE
GUIMENTO AO AGRAVO
DE PETIÇÃO PELA INOB
SERVÂNCIA DO DISPOSTO
NO § 18DO ART.897 DA CLT
E,CONCOMITANTEMENTE,
ATRIBUIU EFEITO SUS
PENSIVO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, AO NEGAR
AO IMPETRANTEO DIREITO
DE LEVANTAMENTO DA
QUANTIA DEPOSITADA.CA
BIMENTO DA SEGURANÇA
Em se tratandode execução definitiva,

047— EXECUÇÃO.CONTRA BANCO. o exeqüente dispõe do direito liquido e
PENHORA EM DINHEIRO. certode levantaro montante do depósito,
se denegado seguimento ao agravo de
POSSIBILIDADE
Não violadispositivolegala penhora
efetuada em dinheiro que se encontra
depositado no banco executado, mesmo
porque, o que se persegue com a penhora
de bens é,justamente, sua conversãoem
dinheiro. TRT/SP 15a Região 17.589/99
— Ac. SE 3.374/00.Rei.AntônioMazzuca.
DOE 1.2.00, pág. 36.

048 — EXECUÇÃO. CONTRA EM
PRESAS DO MESMO GRU
PO ECONÔMICO. POSSIBI
LIDADE
Se o devedor principalnão tem lastro
financeiro e patrimonial para suportar a
execução do crédito trabalhista, é justo
que se busque, em suas ramificações —
empresas coligadas, nas quais injetou
capital— ,a satisfaçãodo créditodo traba
lhador,sob penade sedeixaresteá mercê
de sua própria sorte. Merece reservas a
aplicaçãodo Enunciado n.205 do C.TST.

422

petição pela inobservância do preconi
zado no § 1®do art.897, aindaque dessa
decisão tenha sido interposto agravo de
instrumento, uma vez que o recurso em
tela não possui efeito suspensivo, con
soante § 2S do mesmo art.897. TRT/SP
15* Região 273/99-MS — Ac. SE 1.011/
99-A. Rei. Samuel Corrêa Leite. DOE
12.11.99, pág. 99.

050 — EXECUÇÃO. EMPREGADO
DIRETOR NÃO ACIONISTA.
PRÁTICA DE ATOS ABUSI
VOS OU ILEGAIS NÃO
COMPROVADA. RESPON
SABILIDADE EXCLUÍDA
Não pode o empregado diretor ser
atingido pela execução se nâo era acio
nistada empresa e se não ficoucompro
vado nenhum atofraudulentoou abusivo,
durante o exercício do cargo. De acordo
com o art.158 da Lein.6.404/76, o admi
nistrador somente responde civilmente
pelos prejuízos que causar, quando pro-

ceder com culpa ou dolo, assim como
quando violara leiou o estatuto da em
presa. Agravo de petição provido para
excluir o agravante do pólo passivo da
execução.TRT/SP 15aRegião 14.326/99
— Ac. SE 34.579/99. Rei.José Pedro de
CamargoRodriguesdeSouza.DOE 6.12.99,
pág. 67.
051 — EXECUÇÃO. P E N H O R A DE
B E N S D E SÓCIO. E X E C U 
T A D O N Ã O INTEGRANTE
A O P Ó L O PASSIVO DA DE
M A N D A . POSSIBILIDADE
LEGAL
Não é exigível a integração do sócio
da empresa executada no pólo passivo
da ação paraque responda elecom seus
próprios bens. Sua integração posterior
decorre da responsabilidade executória
secundária. Aplicação do art.592, ii,do
CPC. TRT/SP 15a Região 2.097/99 — Ac.
SE 33.640/99.Rei.MariaCecíliaFernandes
Alvares Leite. DOE 23.11.99, pág. 84.
052 — EXECUÇÃO. PROVISÓRIA.
SOBRESTAMENTO D O FEITO
APÓS O S ATOS DE APERFEI
Ç O A M E N T O DA PENHORA

forma do capul do art. 666 do CPC. De
consequência, esse último não pode escusar-se desse encargo nem deixar da
assinaro respectivoauto, sendo ineficaz
essa recusa, sob pena de obstrução ile
gítimada execução e de consagração de
fraude. A prisão por depósito infiel não
pressupõe ação específica de depósito,
podendo ser decretada no próprio pro
cesso em que se constituiu o encargo
(Súmula n. 619 do STF). A Convenção
Americana sobre Direitos Humanos não
suplantou o incisoLXVII da CF, dal sendo
possível a prisãopordepósito infiel.Essa
norma internacional passou a integraro
sistema jurídico brasileirocom sfafusde
norma ordinária;raciocíniodiversoconsa
graria total subversão da rigidez consti
tucional, previstano art.60 e seus pará
grafosda CartaPolítica.Ordem de habeas
corpus denegada. TRT/SP 15a Região
1-582/99-HC — Ac. SE 81/00-A. Rei.
Desig.José Pedro de Camargo Rodrigues
de Souza. DOE 11.2.00, pág. 3.

054 — INÉPCIA DA PETIÇÃO INI
CIAL. CONDIÇÃO

A inépcia da petição inicial somente
pode ser decretada se.assinalado prazo
razoável(10dias)paraos esclarecimentos
A execução provisória trabalhista necessários e a correção do exórdio, a
prossegue atéa penhora,devendoalcan parte a tanto notificada permanecer
çar os atos de aperfeiçoamento da omissa, deixando transcorrer inalbiso
constrição,como a propositura e o julga aludidoprazo,sem qualquermanifestação
mento dos embargos ã execução, bem — CPC, art.13 e Enunciado n.263 do C.
como, os recursos a ele inerentes.TRT/ TST.TRT/SP 15*Região 18.112/98— Ac.
SP 15» Região 6.401/99 — Ac. SE 1•T.34.426/99.Rei.LuizAntonio Lazarim.
33.658/99. Rei. Antônio Mazzuca. DOE DOE 23.11.99, pág. 113.
23.11.99, pág. 85.

053— HABEAS CORPUS. DEPOSI 055— INQUÉRITOJUDICIAL.PRA
ZO PARA AJUIZAMENTO.
TÁRIO. PRISÃO CIVIL.TRA
DECADENCIAL. ENUNCIA
TADO INTERNACIONALQUE
DO N. 403 DO STF E ART.
PROÍBEPRISÃOPOR DÍVIDA.
853 DA CLT
NORMA INFRACONSTITUCIONAL.EXEGESE DO ART.
O ajuizamento de inquéritodestinado
5®,INCISO LXVIi,E SEU § 2®
à apuraçãode faltagravedeverá serfeito
DA CF
O depositário lógicoe legaldos bens
penhorados é o devedor-executado, na

dentro de trintadias a contar da suspen
são do empregado estável, sob pena de
decadência, a rigordo art.853 da CLT e
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Enunciado n.403 do STF. Por esses dis
positivos. náo poderá o empregador pro
por o inquérito a seu bel-prazer: deverá
fazê-lodentrodo prazolegalcitado, para
atender ao principio da atualidade. Se
demorarmuitoparaa propositurado inqué
rito. sua inércia poderá ser entendida
como um perdão tácito,não mais podendo
discutir aquela faltagrave. Se a lei esti
pulou um prazo certo, dentro do qual a
parte deve agirJudicialmente,é evidente
que estamos tratandode prazode deca
dência. Não sendo a prerrogativacitada,
usada dentrodo prazode trintadiascon
tados da suspensão do trabalhador, não
mais poderá o empregador, pela mesma
falta,ajuizaro inquérito.O intentoprinci
pal do legislador parece tersido impedir
que a ameaça do inquéritocontinuasse,
por longo tempo, pesando sobre o con
trato de trabalho do obreiro estável. O
verdadeiro espfritoda lei,pois, é impedir
que o inquérito,ajuizado depois de trinta
dias,contados da suspensão, tenha qual
quer efeito, porque, então, a falta grave
se terá tornado cediça e ineficaz. Pres
crição e decadência, embora figurasdis
tintas, têm um traço comum: fundam-se
no transcursodo tempo.Aos prazoslegais
extintos (decadência), porém, não se
aplicamas regrasda suspensãoe interrup
ção das prescrições. Assim, expirado o
prazolegalde 30 dias num domingo, não
seprorroga para segunda-feira,precluindo
a empresa de seu direito. Recurso ao
qual se nega provimento. TRT/SP 15*
Região23.667/98— Ac.5"T.35.318/99.Rei.
Olga AidaJoaquimGomieri.DOE 6.12.99,
pág. 88.
056 — INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
CÉDU L A RURAL PIGNORATÍCIA. P E N H O R A LEGAL.
PRIVILÉGIO TRABALHISTA
Bem objetode cédularuralpignoratícia
pode vira ser penhorado, pois assim o
permitem os arts. 449, § 1». da CLT. 30
da Lei n.6.830/80 e 186 do CTN. Agravo
que se nega provimento. TRT/SP 15*
Região 12.376/99— Ac.SE 33.639/99.Rei.
Desig.José Pedrode Camargo Rodrigues
de Souza. DOE 6.12.99, pág. 67.
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057— INVESTIGAÇÃO.EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIOS
A Justiça do Trabalho não é órgão
investigatório auxiliar do advogado, ca
bendo à partediligenciarjuntoao cartório
de registrode móveis, INCRA, bancos e
empresas de telefonia sobre a existência
de bens em nome do executado.Correta
a decisãoque indeferiuo pedidode expe
dição de ofícios para essas entidades.
TRT/SP 15» Região 23.957/99 — Ac. 1»T.
5.193/00. Rei. Antônio Miguel Pereira.
DOE 14.2.00, pág, 17.

058 — JORNADA DE TRABALHO.
EXTRAORDINÁRIA. ÒNUS
DO AUTOR, NÃO DA RE
CLAMADA. ART. 818 DA
CLT.NÃO OCORRÊNCIA DA
INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA, PREVISTA NO
ENUNCIADO N. 338, DO C.
TST
Não verificada, no caso, a hipótese
prevista no Enunciado n. 338 do C.TST
(omissão injustificada da empresa em
cumprir determinação judicial de apre
sentação dos registros de horário), não
há se falar na inversão do ónus proba
tório,quanto à jornada extraordinária,ou
seja, de que caberia à reclamada apre
sentar testemunhas — ou outras provas
— .no sentidoda não-realizaçãode horas
extras. Tal ônus, então, era do autor (a
rigordo art.818, da CLT), e dele não se
desincumbiu a contento. Por outro lado.
sendo fato incontroverso que, na função
de vendedor, o autorexecutava serviços
externos, longe do controle da emprega
dora. seu enquadramento se faz na ex
ceção previstano art.62, incisoI,da CLT,
de qualquerforma nãofazendojusa horas
extras.Recursoprovido,parajulgarimpro
cedente a redamatória.TRT/SP 15*Região
23.928/98— Ac.5»T.35.324/99.Rei.Olga
Aida Joaquim Gomieri. DOE 6.12.99,
pág. 88.

059 — JUNTADA DE DOCUMENTO

do CDC. A ressalva expressa nesses
artigos era até desnecessária, pois os
A sentença que julgacontrao fatoque interesses individuaisnão se confunciem
a partepretendia provaratravésda docu com os metaindividuais, são de outra di
mentos, tempestivamente requeridos, mensão e, por isso, serão outras as
cujajuntadafoiindeferida,é nulaporcer ações,não havendo porque se cogitarde
cear legitimo direito de defesa. TRT/SP litispendênciaou eventual ofensa à coisa
15« Região 25.186/98— Ac.2aT.4.614/00. Julgada.TRT/SP 15aRegião 34.757/98—
Rei.Édlson Giurno.DOE 1.2.00,pág. 79. Ac. 2aT.6.972/00. Rei. Luís Carlos Cân
didoMartinsSoteroda Silva.DOE 14.2.00,
pág. 90.

060 — LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POS
SIBILIDADEDE RECONHECI 062 — MANDADO DE SEGURANÇA,
MENTO, INCLUSIVE HAVEN
TUTELA ANTECIPADA INAU
DO EXTINÇÃO DO PRO
DITAALTERA PARTE.DIREITO
CESSO SEM JULGAMENTO
AO
CONTRADITÓRIO. EM
DO MÉRITO.INTELIGÊNCIADO
PREGADO DETENTOR DE
ART. 17 DO CPC. NÃO CON
ESTABILIDADE CONVENCIO
FIGURAÇÃO
NAL. REINTEGRAÇÃO LIMI
NAR. DESPEDIMENTO DA
O art, 17 do CPC pode ser aplicado
NOSO. COGNIÇÃO RES
ainda quando haja extinção do feitosem
TRITA
DA MATÉRIA DE FUN
julgamento do mérito, uma vez que não
DO.
VALORES
DE JUSTIÇA
há qualquerrestriçãonesse sentido,bas
E SEGURANÇA
tando a configuração de quaisquer das
hipóteses nele elencadas. TRT/SP 15a
Região 33.263/98 — Ac. 2a T. 6.951/00.
Rei. Luís Carlos Cândido Martins Sotero
da Silva. DOE 14.2.00, pág. 88.

Inexistindorecursoespecificono Pro
cesso do Trabalho, a decisão concessiva
de tutelaantecipada poderá serquestio
nada por mandado de segurança, cujos
contornos se restringirão à análise dos
061 — LITISPENDÊNCIA. EXISTÊN pressupostos do art. 273 do CPC, ao
CIADE AÇÃO CIVILPÚBLICA possíveldano irreparávelou a aberração
TENDO COMO PEDIDO E decisória. O direito ao contraditório e ã
CAUSA DE PEDIR OS MES ampla defesa devem ser harmonizados
MOS DEDUZIDOS NA RE- com o do próprioacessoao PoderJudiciá
CLAMATÓRIA TRABALHIS rio,cuja intervenção preventiva (ameaça
TA. NÃO CONFIGURAÇÃO. de lesão} autoriza sejam tomadas deci
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. sões sem ouvir a parte adversa. A juris
tem compromissocom a efetividade
81, PARÁGRAFO ÚNICO, III, dição
das suas atuações, tendoo própriolegis
103, §§ 1fi,2» E 3«, E 104, lador percebidoque atéo sagradodireito
TODOS DO CDC
de defesa pode ser exercitado de forma
abusivaou protelatória.Descabe, outrosO exercfciodas ações coletivas, seja sim, nestaação especialíssima, aprofun
a fim de tutelar interesses difusos, cole dada cogniçãoou exaurlmento probatório
tivos ou individuais homogéneos, não da matéria de fundo, sob pena de usur
Impedem que os co-titularesdos interes pação da competência do Juízo de pri
ses exerçam ações individuais para a meirograu.O mito da busca da coisajul
defesados Interessesindividuaisdivisíveis gada material, ou seja, depois de esgo
que tenham em comum fundamentos de tados todos os inúmeros recursos, pos
fato e de direito, É o que se vislumbra síveis e imaginados, parece prestigiara
dos arts.103, §§ 1»,2ae 3®,e 104, todos certeza jurídica, quando, no entanto, as
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condições do inundo moderno, exigem, decorridoínalbisoprazoparainterposição,
preponderantemente, mais Segurança e salvo se os “novos" embargos versarem
Justiça nas relações humanas. Entre o intrinsecamente sobre o último ato de
constrangimento de uma reintegração constrição, o que não é o caso, uma vez
forçada liminar e sua possível reversão que o embargante pretende, apôs realiza
posterior, deve-se prestigiar a primeira, do o reforçode penhora,discutira contade
seja porqueatende à finalidadede sobre iiqüldação, matéria prectusa em razão da
vivência do trabalhador, de sua família e sua inércia no momento processual opor
de sua dignidade, seja porque é moral tuno.TRT/SP 15* Região 16.001/99— Ac.
mente mais justo trabalhar e ganhar do SE 34.149/99. Rei. Samuel Corrêa Leite.
que só auferira indenização compensa DOE 23.11.99,pág. 104.
tória, exclusivamente monetarista. Ação

improcedente.TRT/SP 15aRegião 356/99- 065 — PENHORA. BEM MÓVEL
MS — Ac. SE 113/00-A. Rei. José Pedro
INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILI
de Camargo Rodrigues de Souza. DOE
DADE DE REDUÇÃO DA
11.2.00, pág. 5.
PENHORA
063 — NULIDADE. DA CITAÇÃO.
Não configura excesso, a penhora de
CONVALIDAÇÃO
bem móvel indivisível cujo valor ó maior
do que o valor do débito. Em caso de
Não sendo localizadoo devedor, com arrematação,o valorexcedenteserá resti
pete ao Oficial de Justiça promover o tuídoao executado. Inteligênciados arts.
arrestode bens suficientesà garantia da 685, inciso IIe 690, § 2ado CPC, de apli
execução. Realizado o arresto, se o exe cação subsidiária. TRT/SP 15° Região
cutado, ao depois, comparece esponta 17.262/99 — Ac. SE 2.120/00. Rei. An
neamente e se dá por citado, conforme tônio Mazzuca. DOE 18.1.00, pág. 81.
art.214, § 1®,do CPC, o arresto é conver
tido em penhora e começa a fluiro prazo 066 — PENHORA. EM BENS DO
para pagamento ou nomeação de outros
SÓCIO. MEAÇÃO DA MU
bens ã penhora, consoante art. 652 do
LHER. CONSTRIÇÃO JUDI
CPC. Porém, se o executado,de imediato,
CIAL MANTIDA. APROVEI
ingressa com embargos à execução, da
TAMENTO FAMILIAR. DISmesma forma, o arrestoé convertido em
REGARD DOCTRINE. ART.
penhora, não havendo maisque secogitar
28 DO CDC
de nulidade por vicio ou ausência de ci
tação.TRT/SP 15' Região 15.742/99 —
Ac. SE 2.106/00. Rei. Samuel Corrêa
Pode a penhora recairsobre bens de
Leite. DOE 18.1.00, pág. 81.
sócioque compunha a sociedadeà época
064 — PENHORA. AMPLIAÇÃO.CABIMENTO DA INTERPOSI
ÇÃO DE “NOVOS" EMBAR
GOS À EXECUÇÃO OU À
PENHORA
A ampliação da penhora já anterior
mente levada a cabo, mediante o deno
minado reforço de penhora, não tem o
condão de reabriro prazo para interpo
siçãode embargos se os embargos ante
riormenteopostosforamrejeitadosou se
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em que o empregadoaiiprestaraserviços,
quando não localizadosbens da empresa
devedora,cujosatuaisproprietários,inclu
sive,encontram-seem lugarincertoe não
sabido. A meação da mulher pode ser
atingida porque supõe-se que ela e a fa
mília beneficiaram-se. em últimaanálise,
do trabalho do reclamante. Ademais, os
elementos dos autos revelam inatividade
da pessoajurídica,cujamá administração
fica estampada pelo sumiço dos bens e
dos sócios e pela ausência de declara
ção de Imposto de Renda desde 1991.
Invocável, portanto,a regra do art.28 da

Lei n. 8.078/90 (CDC), que permite
RIOR.INADMISSIBILIDADE.
desconsiderara pessoa jurídica e atingir
PRECLUSÄO DO DIREITO
seus sócios.Agravo a que se nega provi
DE RECORRER
mento. TRT/SP 15* Região 12.767/99—
Ac.SE 34.105/99.Rei.José Pedrode Ca
Não se conhece recursoadesivo, por
margo Rodriguesde Souza.DOE23.11.99,
preclusão da oportunidade recorrer, se
pág. 102.
a parte teve antes denegado processa
mento ao seu recursoordinárioindepen
067 — PREPOSTO. DESCONHECI dente, por intempestivo. O recurso ade
MENTO.PENADECONFISSÃO sivonão se destinaa oferecernova opor
tunidade para recorrer, a quem interpôs
recurso autônomo, depois de escoado o
O preposto, consoante comando do prazo legal. Este remédio processual só
art. 843, parágrafo único, da CLT, deve tem cabimento em caso de sucumbência
terconhecimentodosfatos,sendoque as recíproca,quando uma partenão recorre,
suas declarações obrigam a empresa. O porém, diante do recurso da parte con
fatode não terlaboradocontemporanea trária,admite-se que aquela que inicial
mente ao autornão exime o prepostode mente não tinhaintençãorecorrer,venha
terciência, ainda que de forma indireta, aderirao recursoda partecontrária(art.500
da jornada de trabalhodaquele.Quando CPC). Opera-se os efeilosda preclusão
revelatotaldesconhecimento,o réudeve lógica e temporal, verificada. Recurso
arcar com a pena de confissão.TRT/SP adesivoque não seconhece.TRT/SP 15*
15» Região 17.996/98 — Ac. 1*T.33.093/ Região 34.348/98— Ac.2*T.32.294/99.
99.Rei.LuizAntonb Lazarim.DOE 23.11.99, Rei.JoséAntonioPancotti.DOE 11.11.99.
pág. 130.
pág.67.

068 — PRESCRIÇÃO. ARGÜIÇÃO
PELO MINISTÉRIOPÚBUCO.
INADMISSIBILIDADE
Apenas as partes têm legitimidade
para argüira prescrição, conforme esta
tuídopeloart300 do CPC. Não prospera
o argumento de que o art 162 do CC dá
tratamento diverso à matéria, visto que
a Lei n.5.869/73, que instituiuo Estatuto
ProcessualCivil,ao infocardiferentemente
a questão, revogou tacitamente aquela
norma anterior,não havendocomo acolher
a arguiçãode ofíciopela d.Procuradoria
Regional,aindaque a mesma estejadefen
dendo o patrimôniopúblicoe social.TRT/
SP 15* Região 32.523/98 — Ac. 1« T.
2.728/00.Rei.LuizAntonioLazarim.DOE
1.2.00, pág. 13.

070— RECURSO. ADESIVO. INTE
RESSE DA AGRAVANTE
Apesar da improcedência da ação,,
eventualcondenação, sem manifestação
de inconformismoda parte,quanto à re
jeição de preliminar,acarretará prejuízo
à agravante,vezque referidamatériacomo
já decidida, não comportará reexame,
pois o julgamento proferido pelotribunal
substituiráa sentença recorrida,apenas
no que tiversidoobjetodo recurso. Inte
ligênciado dispostono art.512,do CPC.
TRT/SP 15» Região21.209/99— Ac.3»T.
5.827/00.Rei.ElencyPereiraNeves. DOE
14.2.00, pág. 43.

071 — RECURSO. ADESIVO. NÃO
CABIMENTO. ORDINÁRIO
INTEMPESTIVO

069 — PROCESSUAL. RECURSO
O recurso adesivo não é sucedâneo
ORDINÁRIO INDEPENDEN de recurso ordinário intempestivo não
TE INTEMPESTIVO. RE processado, porque ao interpor recurso
CURSO ADESIVO POSTE- ordinárioa parte tacitamente desiste do
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adesivo, tampouco pode utilizar-se de
mais de um recurso para atacar uma
mesma decisãoe muitomenos contornar
a perda de prazo pela interposição de
outrorecurso.TRT/SP 15- Região 16.652/
98 — Ac. 1* T. 31.083/99. Rei. Antônio
Miguel Pereira. DOE 11.11.99, pág.89.

072 — RECURSO. NECESSIDADE
DE FUNDAMENTAÇÃO DAS
MATÉRIAS EM DISCUSSÃO

tisse.Recorrerintempestivamenteou não
recorrerse equivalem. Assim, não tendo
o recurso ordinário sido apresentado
dentrodo prazoimprorrogávelde oitodias,
contados do recebimento da notificação
da sentença, não pode ser conhecido,
por intempestivo. TRT/SP 15a Região
22.941/98 — Ac. 3êT. 1.935/00. Rei. Luiz
Carlos de Araújo. DOE 18.1.00, pág. 75.
074 — RECURSO. PR A Z O

Ao retiraros autos do cartório, o ad
No que se refere às preliminares de
inépcia da exordiale litigânciade má-fé, vogado tem ciência da decisão e nessa
nota-se que a recorrente reporta-se aos data iniciaa contagem do prazo recursal,
termos de sua defesa. Entretanto,talpro elidindo-se,desta forma, a presunção do
cedimento não enseja a apreciação das Enunciado n. 16, do C.TST. TRT/SP 15"
referidas matérias por este E. Regional. Região 16.226/98 — Ac. 1»T 31.081/99.
Isto porque não basta fazer menção a Rei.AntônioMiguel Pereira.DOE 11.11.99,
determinadas peças dos autos em que a pág. 89.
matériajá teriasido enfocada. Há neces
sidade de atacar a sentença nos pontos 075 — RECURSO. PRODUÇÃO DE
em que desfavorável à parte, fundamen
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
tando-se as questões em discussão. O
apelo deve trazer o inconformismo ma
Provas devem ser produzidas pelos
nifestado de forma objetiva. Assim não
procedendo, não há o que se analisarem contendores ainda na fase instrutóriado
relação às matérias supramencionadas. feito. Em sede recursal, é impossível
TRT/SP 15aRegião 30.013/98— Ac. 1ST. fazê-lo, devendo a atuação das partes,
5.242/00.Rei.Desig.LuizAntonioLazarim. nesse campo, limitar-seà reiteraçãodas
provas já apresentadas e que restaram
DOE 14.2.00, pág. 20.
desconsideradas pelo Juízo de origem.
Uma única exceção é admitida na hipó
073— RECURSO. ORDINÁRIO. IN- tese de documentos novos, destinados
TEMPESTIVIDADE
à prova de fatos ocorridos depois dos
articulados na inicial ou na defesa, ou
Embargosdeclaratóriosintempestivos paracontrapô-losaos que foramjuntados
não interrompem o prazo para a interpo aos autos depois da última oportunidade
siçãode Recurso Ordinário.Recurso não de falar no processo — CPC. art. 397.
conhecido não produz qualquer efeito, TRT/SP 15aRegião 14.423/98 — Ac. 19T.
menos ainda o de interromper qualquer 31.708/99. Rei. Luiz Antonio Lazarim.
prazo, poisé como se o mesmo não exis DOE 11.11.99, pág. 110.
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MATÉRIA NOVA

001 — CORRETOR DE IMÓVEIS.
INOBSERVÂNCIA DOS RE
QUISITOS DA LEI N.6.530/
78. SUBORDINAÇÃO NÃO
COMPROVADA

rial, uma vez que não se encontram as
partesimpedidasde negociação, a qual
quer tempo, quando se avizinha o final
da vivência do direito coletivo. GREVE.
ABUSIVIDADE FORMAL. PROPOSTA
CONCILIATÓRIAACEITAPELAS PARTES.
EFEITOS. — O desconto salarialreferente
aosdiasde paralisação,aindaque secon
figure direito assegurado à empresa,
dado o reconhecimento formal da abusi
vidade do movimento, cede diante do
assentimento conferido pelas parles à
proposta de acordo apresentada em au
diência conciliatória. A possibilidade de
composição entre as partes, leva à con
clusão inelutável do afastamento com
pleto das divergências, se afastadas as
condições impedientes da manifestação
conjuntada vontade.TRT/SP 15* Região
1,854/99-DC — Ac. SE 38/00-A. Rei.
Maria Cecília Fernandes Álvares Leite.
DOE 2.2.00. pág. 2.

Tratando-se de profissão regulamen
tada, cuja habilitaçãoe requisitospara o
seu exercício estão previstos na Lei n.
6.530/78, em princípio,o corretorde imó
veis é profissionalautônomo. Harém, ainda
que possuindo titulode técnicoem tran
sações imobiliárias e sendo inscrito no
Conselho Regional dos Corretores de
imóveis, desde que comprovada a exis
tênciade subordinação, indubitavelmente
será empregado. Da mesma íorma, mes
mo ante a inobservância dos requisitos
para o exercíciodessa profissão, se não
comprovada a subordinação, não há que
se falar na existência do vínculo empregatício,uma vez que a inobservânciada
queles requisitosexigidosparao exercício
dessa profissão,porsisó,não tem o con 003 — EBCT
dão de suprir a faltade comprovação da
A EBCT é passível de penhora, pois
existência da subordinação.TRT/SP 15*
Região 25.770/98 — Ac. 3' T.6.449/00. explora atividade econômica, quer pela
Rei. Samuel Corrêa Leite. DOE 14.2.00, prestação de seus serviços específicos
de correiose telégrafos, como pela venda
pág. 67.
de carnès, de títulos de capitalização,
de sorteio etc. Consequente
002— DISSÍDIOCOLETIVO.GREVE. bilhetes
mente. entendo-a incursa no dispostodo
ABUSIVIDADE MERAMENTE art. 173 da CF. TRT/SP 15* Região
FORMAL. EFEITOS
13.774/97— Ac.SE 32.850/99. Rei.Fany
Fajerstein. DOE 11.11.99, pág. 151.
O reconhecimentoda abusividadeda
greve quanto à não observância dos 004— ESTABILIDADE.PROVISÓRIA.
pressupostos íormafs, não faz emergir o
DIRIGENTE SINDICAL. 20®
efeito de demissão sumária dos partici
COLOCADO PARA INTEGRAR
pantes, uma vez não ocorrentesos traços
CONSELHO CONSULTIVO.
delineadores da abusividade material,
NÃO RECONHECIMENTO.
externados pelos meios violentos para
INTELIGÊNCIA DO ART. 522
tentar concretizá-la. QREVE. DEFLA
DA CLT RECEPCIONADO
G R A Ç Ã O DURANTE VIGÊNCIA DE
PELA CF/88
CONVENÇÃO COLETIVA.— A ocorrência
da parede quando ainda em curso, —
ainda se em finaide vigência— ,conven
O STF,jáexpressouentendimento de
ção coletiva, não se exterioriza como que o art.522 da CLT, foi recepcionado
agressão a direitoou abusividade mate pelanovelConstituição,na medida apenas
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em que disciplinaa garantia.Assim,apenas
os membros da diretoria, no máximo de
sete, e os integrantes do conselho fiscal,
composto de trés membros, estãogaran
tidos pelo direito constitucional da esta
bilidade provisória. TRT/SP 15* Região
32.686/98 — Ac.2»T.6.945/00. Rei.Luís
Carlos Cândido Martins Sotero da Silva.
DOE 14.2.00, pég. 88.

005— ESTABILIDADE.PROVISÓRIA.
PREVISÃO EM NORMA CO
LETIVA
Restando induvidoso que a dispensa
rotulada como imotivada teve por fim
obstaculizar a aquisição da estabilidade
pró-aposentadoria negociada em Con
venção Coletiva com o intuitode garantir
a permanência do trabalhadorno emprego
ató o jubilamento, é de concluir-se pela
intenção maliciosa do empregador, con
ducente à presunção de fraude e, em
consequência, à nulidade da dispensa,
com efeitoreintegratórioou, na impossi
bilidade, indenizatóriodo empregado, no
quantum correspondente ao período
abrangido pela garantia de emprego.
TRT/SP 15* Região 22.035/98— Ac. 1*T.
5.667/00. Rei.LuizAntonioLazarim.DOE
14.2.00, pág. 36.

vimento definitivo em si mesmo com a
agravante de que a gestante possui ga
rantia de emprego, a qual não se con
funde com estabilidade,motivopeloqual
foieditadoo Enunciado n.244 do C.TST,
sendo destituídade fundamento jurídico
a decisãoquedeterminasua reintegração,
embora as partes possam, em havendo
convergência, celebrarem acordo para
que a mesma seja reintegrada,o que não
significa possa o juiz decidir por essa
reintegração, o que ó diferente.TRT/SP
15aRegião 241/99-MS — Ac. SE 236/00A.Rei.SamuelCorrêa Leite.DOE 25.2.00,
pág. 2.

007— ILEGALIDADE. DA CONTRA
TAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
RURAL VIA COOPERATIVA.
DESCABIMENTO DA CON
CESSÃO DE MEDIDA LIMI
NAR NO BOJO DA AÇÃO CI
VIL PÚBLICA PARA EFEITO
DE IMPEDIR ESSE PROCE
DIMENTO. INCLUSIVE SUS
PENDENDO AS ATIVIDADES
DA COOPERATIVA

006 — GARANTIA DE EMPREGO.
À GESTANTE. INCABÍVELA
REINTEGRAÇÃO POR DE
TERMINAÇÃO JUDICIAL,
ESPECIALMENTE MEDIAN
TE ANTECIPAÇÃO DA TU
TELA.A QUE ALUDE O ART.
273 DO CPC. CABIMENTO
DO MANDADO DE SEGU
RANÇA

A ausênciade lesãoirreparávelou de
difícilreparação, decorrentedo periculum
in mora, desautoriza a concessão de
medida liminar para efeito de impedir a
contrataçãode trabalhadores através de
cooperativa de mão-de-obra rural e sus
pender as atividades da cooperativa,
configurando-se ilegalidadeou abuso da
autoridade, dita coatora, ensejando a
concessão da segurança, ante a Inexis
tência de recurso específico na esfera
trabalhista.TRT/SP 15* Região 886/98MS — Ac. SE 214/00-A. Rei. Samuel
Corrêa Leite. DOE 22.2.00. pág. 5.

A decisão judiciaique defere a tuteia
antecipada para efeito de determinar a
reintegraçãoda gestanteno emprego não
se limita à antecipação dos efeitos da
tutela pretendida, consoante art.273 do
CPC, eisque não se traduz numa provi
dência parciale precária a ser substituí
da pela definitiva, mas é o próprio pro

008 — INDENIZAÇÃO. UCENÇAPRÊMIO PREVISTA EM LEI
ESTADUAL. AQUISIÇÃO
DO DIREITO PELO EMPRE
GADO. PERlODO NÃO GO
ZADO EM VIRTUDE DE
APOSENTADORIA VOLUN435

TÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 011 — SEXTA-PARTE. FUNCIONÁ
RIO PÚBLICO ESTADUAL
NÃO APLICAÇÃO DOS
ARTS. 879 E 880 DO CC
O empregado aposentado voluntaria
mente, que tenha adquirido o direito à
llcença-prêmio prevista em lei, não tem
direitoà sua conversão em pecúnia, por
faltade amparo legal e uma vez não pro
vada a culpa do empregador em não
concedê-la na vigência do pacto laborai,
não incidindo os arts. 879 e 880 do CC.
TRT/SP 15aRegião 19.813/99 — Ac. 5*T.
6.159/00. Rei. Luís Carlos Cândido
Martins Sotero da Silva. DOE 14.2.00,
pág. 55.

A sexta-parte é benefício Instituído
pelo Estatuto dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo, posteriormente
recepcionado pela Constituição Estadual,
que reduziuo prazo para o direitoà van
tagem. Os celetistas não tinham direito
à mencionada vantagem, e a Constituição
Estadual paraestes não ó auto-aplicável,
pois necessita de leiordinária, uma vez
que a CF instituiuo regimejurídicoúnico,
atéhojenão adotado pelo Estado de São
Paulo.TRT/SP 15aRegião 1.039/99— Ac.
IaT.5.189/00.Rei.Antônio Miguel Pereira.
DOE 14.2.00, pág. 17.

009 — LICENÇA-GESTANTE. À
MÃE ADOTANTE. DIREITO 012— TERCEIRIZAÇÃO.DO SETOR
DE DIGITAÇÃO E CONFE
QUE NÃO LHE ASSISTE
RÊNCIA POR EMPRESA PÚ
BLICA BANCÁRIA
Princípio da isonomia, tratando desi
gualmente os desiguais. Inteligênciados
art7®,XVIII.CF,arts.392 e 393,da CLT,art.
71, da Lei n. 8.213/91, art.210, da Lei n.
8.112/90. TRT/SP 15a Região 6.020/99
— Ac. 3*T.33.893/99. Rei.Luciane Storel
da Silva. DOE 23.11.99, pág. 94.
010 —

PRECATÓRIO. DIFERENÇAS
DE ATUALIZAÇÃO. ENTE
PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE
NOVO PRECATÓRIO

A correçãomonetária não 6um tipode
pena, mas tão-somente, a atualização
da moeda em razão espiral inflacionária,
devendo serobservada a legislaçãoperti
nente, atualizando-se até a data da
efetivação do crédito — Inteligência do
Enunciado n. 193 do C.TST. Não há falar,
por conseguinte,em inconstitucionalidade
do art.116 da Constituiçãodo Estado de
São Paulofrenteao que dispõe o art.100,
§ 1® da Constituição da República. Uma
vez detectadas eventuais diferenças entre
o valorcondenatório e o depositado, não
há falar em necessidade de expedição
de novo precatório. TRT/SP 15* Região
1.49999— Ac.3aT.2.468Ü0.Rei.Domingos
Spina. DOE 1.2.00, pág. 3.
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Atualização de dados em contas vin
culadasdo FGTS, não é mera realização
materialde tarefasexecutivasde que trata
o § 7®do art. 10 do Decreto-lei n.200/67,
mas atividade inerente è finalistica da
Caixa Econômica Federal (arts. 4®. /, e
9® da Lei n.8.036/90). Ação civilpública
tornada procedente no que tangea impo
sição de obrigaçãode não fazer.TRT/SP
15*Região25.812/98— Ac.4aT.33.338/99.
Rei. FlávioAllegrettide Campos Cooper.
DOE 23.11.99. pág. 74.

013— UNIFORMIZAÇÃO DA JURIS
PRUDÊNCIA. REQUERIMEN
TO PELA PARTE APÓS O
JULGAMENTO DO RECURSO.
EXTEMPORANEIDADE. NÃO
CABIMENTO. INTELIGÊNCIA
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 476 DO CPC C/C ART.
896, § 3®,CLT
O incidentede uniformizaçãoda juris
prudência não é recurso, mas mero inci
dente no curso do processo em aprecia
ção nos TRTs. Confere ele mais celeri
dade aos processos, bem como incentiva

acordos entre as partes, devido ao reco
nhecimento da inutilidade da reclamatória ou inocuidade da resistência à pre
tensão dos empregados, É incabível ha
vendo enunciado do TST a respeito da
matéria e pode ocorrerno planohorizontal,
ou seja,no âmbito do próprioTribunal,ou
no planovertical,istoé,atravésde recurso
de revista para o TST. O incidentede uni
formização, previsto no § 3° do art. 896
da CLT e art.476 do CPC tem como pres
supostos: julgamento em curso sobre
qualquermatéria,em processodequalquer
natureza,em turma,câmara ou grupode
câmara; divergência acerca da interpre
tação do direitode cuja soluçãodependa
o teor do acórdão a ser proferido, entre:
1) decisão da qual se recorreu para a
Turma e algum acórdão anteriorou pos
terior àquela, de outra Turma, não refor
mado ou anulado peloTribunal; 2) o pró
priojulgamentoem cursoe algum acórdão
de outra Turma, não reformado ou anu
ladopeloTribunal;3) entredoisacórdãos
proferidosantesdojulgamentoporórgãos
distintosdo mesmo Tribunal e não refor
mados ou anulados por este, podendo
um deles ter emanado da própria Turma
Julgadora. Os legitimados podem fazê-lo
"ao arrazoar o recurso ou em petição
avulsa", ou seja, na própria Sessão de
Julgamento,quando da sustentaçãooral,
portanto,antesdo julgamento,— art.554
do CPC, sob pena de preclusão. Se o
julgamento já houver se encerrado não
cabe suscitar o incidente, que não tem
índole recursal. TRT/SP 15* Região
1.975/98 — Ac. 5* T. 1.146/00. Rei. Luís
Carlos Cândido Martins Sotero da Silva.
DOE 18.1.00, pág. 49.

014 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
GUARDA-MIRIM.ENTIDADE
BENEFICENTE. NÃO CON
FIGURAÇÃO
Notórioo projetode cunho social, lan
çado pela Guarda-Mirim, no intuito de
dar uma oportunidade aos menores de
se especializarem em algum tipode ser
viço, tirando-os da ociosidade, dando
oportunidade aos filhos de famílias de
baixa rendaque não conseguem, em sua
maioria, orientar e controlar seus filhos,
que passam, via de regra, a exercer ati
vidades do mercado informal, encami
nhando-se, muitas das vezes, para a
marginalidade. O trabalho desenvolvido
por esta entidade visa exatamente, retirar
taismenores das ruas, dar-lhes um am
biente saudável, levando-os à aprendi
zagem e experiênciaprofissionalque,a par
da escolaridadeexigida,como condiçãode
permanência no Projeto, os capacite a
encontrar, depois de 18 anos, colocação
no mercado formal de trabalho. Caso se
reconheça o vinculo empregaticio, estarse-á acarretando, a médio prazo, o fim
desta entidade citada, assim como de
outrosprojetossimilares.Não há que ser
falarem vinculo empregaticio entre esta
entidadee o reclamante, mesmo porque,
em momento algum houve prestação de
serviçosa ela,alémde não estarem preen
chidos os requisitos dos arts.2a e 3a da
CLT.TRT/SP 15" Região35.203/98— Ac.
1aT.2.610/00.Rei.AntonioTadeu Gomieri,
DOE 1.2.00, pág. 8.
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DIREITO RURAL

001 — AVISO PRÉVIO. RURÍCOLA.
REDUÇÃO DA JORNADA
EM UM DIA POR SEMANA.
LEGALIDADE. ART. 15, DA
LEI N. 5.889/73

do tal trabalhador considerado industriário.TRT/SP 15a Região 25.553/98 —
Ac. 3‘ T. 2.992/00. Rei. Samuel Corrêa
Leite. DOE 1®.2.00,pág. 23.

003 — HORAS EXTRAS. RURÍCO-

LA. CORTE DE CANA. CO
Ativando-se o empregado de segun
LHEITA DE LARANJA. RE
da-feira a sábado, e este sendo dia útil,
MUNERAÇÃO POR METRO
porém nfio trabalhado durante o aviso
LINEAR OU TONELADA OU
prévioconcedido, restaplenamentecum
prida a exigência insculpida no art 15,
CAIXADE LARANJA.SALÁRIO
da Lei n. 5.889/73, tendo-se pela impro
POR UNIDADE DE PRODU
cedência do pleito de indenização, eis
ÇÃO.ADICIONALDE HORAS
que legalmente concedido o aviso pré
EXTRAS. PERTINÊNCIA
vio.TRT/SP 15® Região 18.720/98— Ac.
1*T,606/00. Rei.AntonioTadeu Gomieri.
O trabalhador rural safristaperceben
DOE 18.01.00. pág. 29.
do remuneração por metro linearde cana
cortada ou por caixa de laranja colhida,
002— EMPREGADO. QUE PRESTA quando tem jornada ampliada, as unida
SERVIÇOSEM USINAAÇUCA des produzidas nas horas excedentes à
REIRA. AGROINDÚSTRIA oitava diária e quarenta e quatro sema
járemunerarama horanormal.Assim,
SITUADA EM PROPRIEDADE nais
rá jus somente ao adicional de horas
RURAL. NÃO INCIDÊNCIADA efxatras,
com tratamento idêntico ao do
LEI N. 5.889/73
comissionista (Súmula n. 340). Não há
dúvida de que remuneração por unidade
A condição para que o trabalhadorque de produção estimuleo trabalhadora pro
presta serviços em indústria, situada em duzir, mas é interpretação avessa à lógi
propriedade rural, seja considerado rurí- ca econômica e ao direitoque o excesso
cola decorre do disposto no art.2®. §§ 3« de jornada só atende aos interesses do
e 4®,do Decreton.73.626/74, que estatuiu empregado. Este sistema de remunera
normas reguladoras do trabalho rural.As ção acaba por pressionaro trabalhador a
sim, somente é consideradoruralo traba obter maior produção diária, sem consi
lhador que presta serviço em estabeleci deraro esforçoexigido,muitasvezes além
mento agrário, cuja atividade econômica dos limitesde sua capacidade física,que
é restritaao primeiro tratamento dos pro ficaexaurida no finalda jornada.Havendo
dutos agrários innatura. sem que haja labor em excesso de jornada diária ou
semanal, a ordem jurídicapátrianão afasta
transformação na natureza desses produ a obrigação de pagamento de hora extra
tos,mas simplesmodificaçãoe preparo da com adicionalconstitucional,quando a re
matéria-prima de origem animal ou vege muneraçãoforporprodução, pois,do con
tal para posterior venda ou industrializa trário.configurariadesrespeitoaos limites
ção, significando que, se houver transfor constitucionais(art.7®,XIII,CF/88)e legais
mação que implique na alteraçãoda natu (art58 da CLT). Estasnormas não fazem
reza do produto agrário, retirando-lhe a distinçãodo trabalhadorque percebesalá
condição de matéria-prima, a atividade rios por unidade de tempo (hora, dia ou
enquadra-se como industrial, estando ex mês) ou por unidade de produção ou ta
cluída do campo de aplicação da Lei n. refa. Estabelecendo á Constituição um
5.889/73 e,porvia de consequência, sen adicionalmínimo de 50% por hora do tra440

balho extraordinário, sem fazer distinção
não pode o intérprete fazer distinguir a
pretextode forma de pagamento de salá
rios.Recurso ordinárioa que se nega pro
vimento.TRT/SP 15« Região24.160/98—
Ac. 2» T. 32.260/99. Rei. José Antonio
Pancotti. DOE 11.11.99, pág. 129.

004 — TRABALHADOR RURAL. IN
TERVALO PARA REFEIÇÃO
REDUZIDO. INAPLICABILIDADE DO §4«DO ART.71 DA
CLT

taiscomo os intervalosconcedidos con
forme os usos e costumes da região e
não contagem dos intervalosentre uma
e outra tarefa diária, para os serviços
intermitentes — arts. 5® e 6® da Lei n.
5.889/73. Assim, o labor extraordinário
requer prova robusta de sua ocorrência,
para que se imponha o ônus da paga do
adicional extraordinário.TRT/SP 15“ Re
gião18.067/98— Ac. 19T.34.425/99.Rei.
Luiz Antonio Lazarim. DOE 23.11.99,
pág. 113.

006 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

No âmbito rural, o intervalo para re
TOMADOR DOS SERVIÇOS.
pouso e alimentaçãotem regras próprias,
TURMEIRO.COOPERATIVA.
observados os usos e costumes de cada
FRAUDE
região (inteligência do art. 5® da Lei n.
5.889/73). Tal peculiaridade afasta da
matériaa incidência do comando inserto
O trabalhador que presta serviços
no art.71 da CLT, salvo se inobservados angariandomão-de-obra,transportando-a
os ditames da leique regulamenta 0 tra e prestando serviços com a turma reúne
balho rural.TRT/SP 15“ Região 17.868/ os requisitos do trabalho subordinado
98 — Ac. 1°T.34.032/99. Rei. Luiz Anto protegido pela legislaçãoobreira,estando
nio Lazarim. DOE 23.11.99, pág. 99.
eivadade nulidade sua contrataçãocomo
membro de cooperativade mão-de-obra,
005 — TRABALHO. RURAL. HORAS devendo o vinculoempregatícioserreco
nhecido diretamente com o tomador dos
EXTRAS. PROVA
serviços.TRT/SP 15“ Região 16.845/98
O trabalho rural é regido por regras — Ac. 1“T.33.066/99. Rei. Luiz Antonio
especiais quanto à jornada de trabalho. Lazarim. DOE 23.11.99, pág. 65.
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da Lei n. 5.889/73......................................

01

EMPREGADO
— Que presta serviços em usina açucareira. Agroindústria situada em pro
priedade rural. Não incidênciada Lei n. 5.889/73 ................

02

HORAS
— Extras. Ruricola. Corte de cana. Colheita de laranja. Remuneração por
metro linear ou tonelada ou caixa de laranja.Salário por unidade de produ
ção. Adicional de horas extras. Pertinência....................

03

TRABALHADOR
— Rural. Intervalopara refeição reduzido. Inaplicabilidade do § 4* do art.71
da CLT.............................................

04

TRABALHO
— Rural. Horas extras. Prova................................

05

VÍNCULO EMPREGATÍCIO
— Tomador dos serviços.Turmeiro. Cooperativa. Fraude.............
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06

EXECUÇÃO
001 — ARREMATAÇÃO. A U T O LA
V R A D O PELO JUÍZO. EXEQ Ü E N T E QUE. E M 24 H O 
RAS. R E Q U E R A ADJUDI
C A ÇÃO. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA D O § 1a D O
ART. 888 D A CLT E INTELI
GÊNCIA D O S ARTS. 5a DA
LICC, 24 D A LEI N. 6.830/80,
620,690,694 E 714 D O C P C

002 — ARREMATAÇÃO. CREDOR.
NULIDADE INEXISTENTE
Perfeitamentepossívela arrematação
feitapelocredor,nos termos do art.690,
§§ 1® e 2® do CPC. No processo do tra
balho,o credor-arrematante está obriga
do tão-somente a depositar a diferença
entre o valordo maior lanço e o do seu
crédito, quando houver. Inteligência do
art.888,§ 1®da CLT.TRT/SP 15» Região
8.562/99 — Ac. SE 34.123/99. Rei. An
tônioMazzuca. DOE 23.11.99, pág. 103.

No processo do trabalho, o cre
dor pode adjudicar mesmo inexistíndo licitantes, não incidindo na espé
cie o art. 24, I, da Lei n. 6.830/80 e
tampouco o art. 714, caput, do CPC,
pois a adjudicação somente pode ser
requerida na praça: não havendo lici
tante, pelo valor da avaliação, havendo
licitante, pelo valor da melhor oferta,
preferencialmente, com apoio no § 1®
do art. 888 da CLT. Assim como a ad
judicação, também constitui direito
subjetivo processual do credor a arre
matação dos bens constritos, inferência
esta que se faz do disposto no art.690,
§ 2®, do CPC. Para que se opere a ar

A arremataçãoque alcança lancesu
periora 50% (cinquentaporcento)do va
lor do bem não constitui preço vil.TRT/
SP 15» Região 15.150/99 — Ac. 1* T.
33.45/99. Rei.LuizAntonioLazarim.DOE
23.11.99, pág. 64.

rematação pelo credor, imprescindível

Opor-se maliciosamente à execução,

003 — A R R E M A T A Ç Ã O D E BEM.
P R E Ç O VIL. N Ã O C A R A C 
TERIZAÇÃO

004 —

ASTREINTES. MULTA D E
10% SOBRE O VALOR ATUA
LIZADO D O DÉBITO

que seja ele intimado do dia, lugar e resistindoinjustificadamenteà ordem de

hora da hasta pública, a fim de que
possa demonstrar seu interesse na
aquisição dos bens. Assim poderá
disputá-los em igualdadede condições
com os demais licitantes.Há que con
siderartambém que, a teor do art.694,
caput, do CPC, assinado o auto pelo
juiz e por quem mais de direito, a ar
rematação considerar-se-á perfeita,
acabada e irretratável, podendo des
fazer-se somente nos casos determi
nados pelo parágrafo único do mesmo
artigo.Como conclusão, tendo em vista
os arts.5®da LICC e 620 do CPC, tem-se
como impossível a adjudicação levada
a efeito.TRT/SP 15» Região 21.223/99
— Ac. 5* T. 2.202/00. Rei. Luís Carlos
Cândido Martins Sotero da Silva.DOE
18.1.00, pág. 84.

pagamento. Aplicação da multa prevista
no art.601 do CPC, de aplicação subsi
diária. TRT/SP 15* Região 10.280/99 —
Ac. SE 34.129/99. Rei.AntônioMazzuca.
DOE 23.11.99, pág. 103.
005 — ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
É P O C A PRÓPRIA
Aplica-sea atualizaçãomonetáriaaos
créditos trabalhistas pelos índices do
mês subseqúente ao laborado, conside
rando-se aí o nascimento da obrigação,
se houver comprovação de que os salá
rios eram pagos de acordo com a previ
sãodo parágrafoúnicodo art.459 da CLT.
TRT/SP 15* Região28.602/98— Ac. 1*T.
5.238/00.Ret.Desig.LuizAntonioLazarim.
DOE 14.2.00,pág. 20.
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006 — BEM DE FAMÍLIA. LEI N. envidados na busca ao patrimônio da
empresa. Aplicaçãoda teoriada descon
8.009/90.ALCANCE

sideração da pessoa jurídica. BEM DE
FAMÍLIA.CARACTERIZAÇÃO. — Não há
A impenhorabilidade dos bens que que se falar em bem de família, diante
guarnecem a residência deve restringir- da superfluidade dos bens descritos no
se àqueles indispensáveis à vida famili auto de penhora. Para a caracterização
ar. cabendo ao devedor comprovar esta pretendida, mister a indlspensabilidade
condição dos bens constritos. TRT/SP dos bens para a sobrevivência domésti
15» Região 24.47/99 — Ac. 1o T. 3.988/ ca e a moradia sã. TRT/SP 15° Região
00. Rei. Luiz Antonio lazarim. DOE 6.097/99 — Ac. SE 33.652/99. Rei. Ma
1.2.00, pág. 57.
riaCecíliaFernandes Álvares Leite.DOE
23.11.99, pág. 85.

007 — BEM DE FAMÍLIA. PENHO
RA DE OBJETOS QUE 009 — CARTA PRECATÓRIA.
GUARNECEM O LAR. APA
CONSTRIÇÃO JUDICIAL
RELHOS DE SOM E TELE
DE BENS. ENCERRA
VISÃO. REGULARIDADE
MENTO DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL NA SEDE
Na impenhorabilidade estabelecida
DA EXECUÇÃO

pela Lei n. 8.009/90 incluem-se apenas
os objetos essenciais que guarnecem o
bem de família, neles não se incluindo
bens voluptuãrios e de lazer. Agravo a
que se nega provimento. TRT/SP 158
Região 12.304/99 — Ac. SE 34.100/99.
Rei. José Pedro de Camargo Rodrigues
de Souza. DOE 23.11.99, pág. 102.

008 — BENS DE SÓCIO. PENHORA
Legitima a penhora efetuada sobre
bens de sócio, quando inúteis esforços
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Se o devedor não efetua nomeação
válida de bens existentes no foroda exe
cução, de acordo com o art.659 do CPC.
correta a constrição realizada por
precatória, mormente porque comprova
do que o executado não mais exerce
qualquer atividade na cidade sede da
reclamatória. Agravo a que se nega pro
vimento. TRT/SP 15* Região 11.990/99
— Ac. SE 34.146/99. Rei.José Pedro de
Camargo Rodrigues de Souza. DOE
23.11.99, pág. 104.

ÍNDICE DAS EMENTAS
EXECUÇÃO
Referência
Ementa
ARREMATAÇÃO
— Aulo lavrado pelojuízo. Exeqüente que, em 24 horas, requer a adjudica
ção. Possibilidade. Incidência do § 1® do art.88S da CLT e inteligência
dos arts.5oda LICG,24 da Lei n.6.830/80, 620,690, 694 e 714 do CPC
— Credor. Nulidade inexistente............................
— De bem. Preço vil.Não caracterização.....................

01
02
03

ASTREINTES
— Multa de 10% sobre o valor atualizado do débito..............

04

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
— Época própria......................................

05

BEM DE FAMÍLIA
— Lein.8.009/90.Alcance.........................
— Penhorade objetosque guarnecem o lar.Aparelhosde som e televisão.
Regularidade...............................

06
07

BENS DE SÓCIO
— Penhora..........................................

08

CARTA PRECATÓRIA
— Constrição judicial de bens. Encerramento da atividade empresarial na
sede da execução...................................

09
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COMPOSIÇÃO D O
TRIBUNAL REGIONAL D O T R A B A L H O DA 15* REGIÃO
Rua Conceição. 150 — CEP 13010-050 — PABX: (19) 232-7955 —
Campinas — SP
Internet: http://www.trt15.gov.br
PRESIDENTE
Juiz Eurico Cruz Neto
VICE-PRESIDENTE
Juiz Carlos Alberto Moreira Xavier
CORREGEDOR-REGIONAL
Juíza Irene Araium Luz
VICE-CORREGEDOR REGIONAL
Juiz Ernesto da Luz Pinto Dória
JUÍZES TOGADOS
José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza
Eurico Cruz Neto
Ernesto da Luz Pinto Dória
Antônio Mazzuca
Carlos Alberto Moreira Xavier
Irene Araium Luz
Fany Fajerstein
Eliana FeiippeToledo
Maria da Conceição Silveira Ferreirada Rosa
Luiz Carlos de Araújo
Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva
Laurival Ribeiro da Silva Filho
Maria Cecília Fernandes Álvares Leite
Carlos Roberto do Amaral Barros
Antônio Miguel Pereira
Samuel Corrêa Leite
Olga Aida Joaquim Gomieri
Eduardo Benedito de Oliveira Zanella
Isafas Renato Buratto
Henrique Damiano
Flávio Allegrettide Campos Cooper
Luiz Antonio Lazarim
José S. da Silva Pitas
Juiz Togado (vago)
JUÍZES CLASSISTAS
Edison Laércio de Oliveira
Mauro Cesar Martins de Souza
Emílio Alves Ferreira Júnior
Domingos Spina
Jorge Lehm Müller
Levi Ceregato
Enry de Saint Falbo Júnior
Alberto da Costa Junior
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Composição daSeção Especializada
e dasTurmas
SEÇÃO ESPECIALIZADA
Juiz Antônio Mazzuca (Presidente)
Juiz José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza
Juíza Fany Fajerstein
Juíza Maria Cecília Fernandes Álvares Leite
Juiz Samuel Corrêa Leite
Juiz Enry de Saint Falbo Júnior*
Juiz Edison Laércio de Oliveira**
1‘TURMA
Juiz Antônio Miguel Pereira (Presidente)
Juiz Eduardo Benedito de Oliveira Zaneila
Juiz Luiz Antonio Lazarim
2‘TURMA
Juíza Maria da Conceição Silveira Ferreira da Rosa (Presidente)
Juiz Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva
Juiz José S. da Silva Pitas
Juiz Jorge Lehm Möller*
Juiz Emílio Alves Ferreira Junior**
3‘TURMA
Juiz Luiz Carlos de Araújo (Presidente)
Juiz Henrique Damiano
Juiz Domingos Spina*
Juiz Mauro Cesar Martins de Souza**
4‘TURMA
Juiz Laurival Ribeiro da Silva Filho (Presidente)
Juiz Isafas Renato Buratto
Juiz Flávio Allegretli de Campos Cooper
Juiz Levi Ceregato*
Juiz Alberto da Costa Júnior**
S*TURMA
Juíza Eliana FelippeToledo (Presidente)
Juíza Olga Aida Joaquim Gomieri
Juiz Carlos Roberto do Amaral Barros
Escola da Magistratura da 15* Região
Diretor:Juiz Luis Carlos Cândido Martins Sotero da Silva
Coordenadora: Juíza Maria da Conceição Silveira Ferreira da Rosa
Conselho Consultivo de Programas da EMATRA XV
Juíza Maria Cecília Fernandes Áivares Leite
Juiz Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani
Juiz Walney Quadros Costa

(*) Representante dos Empregadores
{**) Representante dos Empregados
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JUÍZES TITULARES DE VARAS D O TRABALHO —
Atualização: 8.3.2000
9* Campinas
Nildemar da Silva Ramos
Santa Bárbara D'oeste
Luiz Roberto Nunes
3® Araçatuba
Lorival Ferreira dos Santos
2a Araçatuba
José Antonio Pancotti
Tupã
Manuel Soares Ferreira Carradita
Fernando da Silva Borges
Tanabi
Rio Claro
Vera Teresa Martins Crespo
São João da Boa Vista
Paulo de Tarso Salomão
Salto
Elenoy Pereira Neves
6® Campinas
Gerson Lacerda Pistori
2® São Carlos
Mariane Khayat
2a Paulinia
Ana Maria de Vasconcetlos
Caraguatatuba
Helena Rosa Monaco da Silva Lins Coelho
Itanhaém
Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes
5® Campinas
Tereza Aparecida Asta Gemignani
Jacaref
Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla
7* Campinas
Susana Graclela Santiso
4® Bauru
Maria Cristina Mattioli
3* Bauru
Maria Madalena de Oliveira
Lençóis Paulista
Neise Vicentini
Cruzeiro
Thomas Malm
São Sebastião
Ana Lúcia Pereira
Amparo
Suzana Monreal Ramos Nogueira
3* Campinas
Veva Flores
Indaiatuba
Zaneise Ferrari Rivato
Piedade
Marli Gonçalves de Abreu
Avaró
Fábio Grasselli
8® Campinas
Samuel Hugo Lima
Capivari
Erodite Ribeiro dos Santos de Bias)
Jales
Valdevir Roberto Zanardi
1* São José dos Campos
Dagoberto Nishina Azevedo
1® Paulinia
Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira
Matão
Manoel Carlos Toledo Filho
Limeira
Antonio Francisco Montanagna
Campo Limpo Paulista
Ismènia Diniz da Costa
Fernandópolis
Rita de Cássia Pertkal Bernardino de Souza
José Bonifácio
Carlos Augusto Escanfella
4® Ribeirão Preto
Edison Glurno
Mogi Mirim
Luiz José Dezena da Silva
1® Jundiaf
Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordanl
Botucatu
Wagner José Trindade
1• Araçatuba
João Alberto Alves Machado
Penápolis
Claudinei Sapata Marques
3® Ribeirão Preto
Fábio Allegretti Cooper
Cajuru
Maurício Lourenço
2® Campinas
Luciane Store! da Silva
2® Jundiaf
Ricardo Antonio de Plato
1® Campinas
Maria Inôs Corrãa de Cerqueira César Targa
Lorena
Fábio Prates da Fonseca
Batatais
Paulo Augusto Ferreira
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José Carlos Ábile
Rosemeire Uehara Tanaka
Ivani Martins Ferreira Giuliani
Maurizio Marchetti
Jorge Luiz Souto Maior
João Batista da Silva
Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo
José Otávio de Souza Ferreira
Orlando Amãncio Taveira
Kella Nogueira Silva
Edison dos Santos Pelegrini
Larissa Carotta Martins da Silva Scarabelim
Nora Magnolia Costa Rotondaro
Ana Paula Pellegrina Lockmann
Mari Angela Pelegrini
Marla da Graça Bonança Barbosa
Ricardo Regis Laraia
Eliane de Carvalho Costa Ribeiro
Renan Ravel Rodrigues Fagundes
Wilton Borba Canicoba
Andrea Guelfi Cunha
Norivaldo de Oliveira
Edna Pedroso Romanini
Regina Dirce Gago de Faria Monegatto
Sflnei Garrido Lage
Hélio Grasselli
Marcelo Garcia Nunes
Marcos da Silva Porto
Rita de Cássia Scagliusl do Carmo
Adrlene Sidnei de Moura Oavid
Marcelo Magalhães Rulino
Jorge Luiz Costa
Margarete Aparecida Gulmanell
Cristina Maria Lopes da Silva Ramos
Antonia Sant'Ana
Ana Cláudia Torres Vianna
Scynthia Maria SístiTristão
Cinthia Maria da Fonseca Espada
Mônica Aiex Gomes Fernandes
Renato Henry Sant'Anna
Isabel Cristina Torrizella Périgo
Carlos Eduardo Oliveira Dias
Adelina Maria do Prado Ferreira
Regiane Cecília Lizi
Maria de Fátima Vianna Coelho
Cláudia Cunha Marchetti
Olga Regiane Pilegis
Júlio César Roda
Jorge Antonio dos Santos Cota
Hermelino de Oliveira Santos
Osvaldo José da Silva
Eliana Félix Batista
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2* Bauru
4* Juntíiai
1* Americana
Sumaré
3* Jundiai
2* Taubaté
itu
Mogi Guaçu
Caçapava
2a Marilia
1a Bauru
São Roque
Tietô
2a Americana
Rancharia
4a São José dos Campos
2a São José dos Campos
Itapira
Tatui
Presidente Venceslau
2a Piracicaba
2aJabuticabal
Bragança Paulista
3a Sorocaba
Olímpia
18 São José do Rio Preto
18Taubaté
5a Ribeirão Preto
Itapetininga
1a Piracicaba
2a Catanduva
1a Franca
Bebedouro
2a Sertãozinho
3a São José dos Campos
1a Catanduva
Votuporanga
Garça
Dracena
1a Ribeirão Preto
São José Rio Pardo
1a Sorocaba
2a São José Rio Preto
2a Jaú
Araras
Porto Ferreira
1a Sertãozinho
1a Jaú
2a Araraquara
Capão Bonito
2a Presidente Prudente
Adamantina

Tárcio José Vidotti
Maria Vitória Breda Vieites
Sílvia Beatriz de Mendonça Pereira
Oséas Pereira Lopes Junior
Walney Quadros Costa
Ronaldo Oliveira Siandela
Wilson Pocidônio da Silva
Flávio Qaspar Salles Vianna
Alberto Cordero Donha
Levi Rosa Tomé
Claudia Giglio Veltri Corrêa
Edson Silva Trindade
Marco Antonio Macedo André
Marco Antonio de Souza Branco
Melchíades Rodrigues Martins
Célia Aparecida Cassiano Oiaz
Maurício Takao Fuzita
Luís Fernando Lupato
Amauri Vieira Barbosa
André da Cruz e Souza Wenzel
Wellington César Paterlini
Sérgio Milito Barêa

Ituverava
Guaratinguetà

1B São Carlos
1a Maríiia
2* Ribeirão Preto
Itapeva
Birigüi
3* São José Rio Preto
2a Franca
Ourinhos
Itápolis
1a Araraquara
1a Presidente Prudente
1a Assis
2a Assis
1a Jabuticaba!
Teodoro Sampaio
Registro
Lins
Pindamonhangaba
Barretos
Andradina
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JUÍZES D O TRABALHO SUBSTITUTOS —
Atualização: 8.3.2000
Nome
Benjamin Flávio de Almeida Ferreira
Pedro Thomazf Neto
Sérgio Cardoso e Silva
Paulo César dos Santos
Hamilton Luiz Scarabeiim
José Adilson de Barros
Cristiano Augusto
Inez Maria Jantalia
Marcelo Schmidt Simões
Roberto Nicácio
René Jean Marchi Filho
Maria Helena Sailes Cabreira
Sandra de Poli
Luclana Nasr
José Roberto Dantas Oliva
Marcelo Carlos Ferreira
JoSo Vieira de Moraes
José Roberto Thomazi
André Augusto Ulpiano Rlzzardo
Álvaro dos Santos
Maria Angélica Mineto Pires
Ellane Aparecida Aguado Moreno Geraldl
Wagner Ramos de Quadros
Jaide Souza Rizzo
Luiz Antonio Zanqueta
Luciana Moro Loureiro
Robson Adilson de Moraes
Amélia M* de Lourdes Santoro Moreira Silva
Rosana Fantini
Lúcio Salgado de Oliveira
Dora Rossi Góes
Roberta Jacopetti Bonemer
José Antonio Ribeiro de Oliveira Silva
Teresa Cristina Beltrani
Flávio Landi
Marina de Siqueira Ferreira Zerbinatti
Renato de Carvalho Guedes
Luiz Antonio de Campos Grain
Firmino Alves Lima
André Luiz Amorim Franco
Eliana dos Santos Alves Nogueira
Luis Martins Junior
Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima
Alexandre Vieira dos Anjos
Maria Sueli Neves Espicalquis
Gisele Pasotti Fernandes Flora Pinto
Odair Rodrigues da Rocha
Jair Fernandes Costa
Renata dos Reis D'Avilla Calil
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Circunscrição
Presidente Prudente
Bauru
Araçatuba
Campinas
Campinas
Campinas
Ribeirão Prelo
Campinas
Campinas
São José do Rio Preto
Ribeirão Preto
Bauru
São José dos Campos
Campinas
Presidente Prudente
Campinas
Ribeirão Preto
Bauru
Campinas
Campinas
Campinas
Campinas
São José do Rio Preto
Araçatuba
Araçatuba
Campinas
Campinas
Sorocaba
Campinas
São José dos Campos
São José dos Campos
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Ribeirão Prelo
Campinas
Campinas
Presidente Prudente
São José dos Campos
Campinas
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Campinas
Bauru
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Bauru
São José dos Campos
Campinas
Campinas

Fernanda Cavalcanti Varzim Gaetano
Maria Cristina Brizotti Zamuner
Mauro César Rossi Luna
Sandra Valério Bodo
Guilherme Guimarães Feliciano
Walter Gonçalves
José Guido Teixeira Junior
Juliana Benatti
Lúcia Zimmernann
Kátia Liriam Pasquini Braiani
André Luiz Alves
Cristiane Montenegro Rondelli Mazzini
Angela Maria Bermudas
Ismar Cabral Menezes
Leandra da Silva Guimarães
Júlio César Marin do Carmo
Patrícia Glugovskis Penna Martins
Luís Rodrigo Fernandes Braga
Adriana Fonseca Perin
Laura Bittencourt Ferreira Rodrigues Leite
Evandro Eduardo Maglio
Ana Paula Alvarenga Martins de Medeiros
Júlio César Trevisan Rodrigues
Alexandre Garcia Muller
Arilda Cristiane Silva de Paula
Cássia Regina Ramos
José Eduardo Bueno de Assumpção
Leo Minoru Ozawa
Denise Ferreira Barlolomucci Mulato
Nelma Pedrosa Godoy Sant'Anna Ferreira
Pedro Marcos Olivier Sanzovo
Andréia de Oliveira
Marcus Menezes Barberino Mendes
Andréia Alves de Oliveira Gomide
Gislene Aparecida Sanches
Fernando Lucas Uiiani Martins dos Santos
Adhemar Prisco da Cunha Neto
Henrique Macedo Hinz
Aizeni Aparecida de Oliveira Furlan
Tânia Aparecida Ciara
José Antônio Gomes de Oliveira
Alcione Maria dos Santos Costa Gonçalves
Pedro Edmilson Pilon
Valdir Rinaldi Silva
Alessandro Trlstão
Daniela Renata Rezende Ferreira Borges
Alan Cezar Runho
Wilson Cândido da Silva

Ribeirão Preto
Campinas
Sorocaba
Bauru
São José dos Campos
Sorocaba
Presidente Prudente
Campinas
Campinas
Presidente Prudente
Bauru
Campinas
Campinas
Ribeirão Preto
Campinas
Bauru
Campinas
Campinas
São José do Rio Preto
Campinas
Campinas
Campinas
São José do Rio Preto
Presidente Prudente
Ribeirão Preto
São José dos Campos
Ribeirão Preto
Campinas
São José dos Campos
Presidente Prudente
São José dos Campos
São José dos Campos
Sorocaba
Ribeirão Preto
Campinas
São José do Rio Preto
Campinas
Campinas
Campinas
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Bauru
Campinas
Sorocaba
São José do Rio Preto
São José do Rio Preto
À Disposição do TRT
À Disposição do TRT
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