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APRESENTAÇÃO

A Escola Judicial e o TRT da 5ª Região têm a alegria e a 
honra de trazer ao público a presente obra coletiva, intitulada O TRA-
BALHO NOS DUZENTOS ANOS DA INDEPENDÊNCIA 
DO BRASIL, composta por artigos escritos por estudiosos do mundo 
do trabalho, que abordam diversos temas relacionados ao trabalho sob 
várias óticas.

A coletânea que ora se publica se insere no programa instituído 
pela Escola Judicial do TRT da 5ª Região que procura incentivar a 
produção científica por parte dos estudiosos que se dedicam à pesquisa 
relacionada ao âmbito trabalhista, que, ao certo, com suas experiências, 
têm muito a contribuir com o debate sobre os mais variados temas.

Essa coletânea, ainda, foi pensada para celebrar o ano no qual o 
Brasil completa seus 200 anos de Independência. 

Esperamos que o leitor possa aproveitar a leitura. 

Edilton Meireles
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UMA PERSPECTIVA 
HISTÓRICO-JURÍDICA 
DO TRABALHO ESCRAVO 
CONTEMPORÂNEO E O 
RACISMO ESTRUTURAL - 
DA INDEPENDÊNCIA (1822) 
À ATUALIDADE (2022)

Adryeli Sacilotto de Camargo1

1  Técnica Judiciária Federal do E. TRT9. Assistente de Gabinete. Ex-advogada (OAB/SP e OAB/RS). 
Pós-Graduada em Direitos Humanos pela FOCUS-CENES. Pós-Graduanda em Direito Constitucional 
pela FOCUS-CENES. Aluna da Escola Paulista da Magistratura (EPM). Contato eletrônico: adryeli.
sacilottodecamargo@yahoo.com.br. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0695601289068365.  
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INTRODUÇÃO 

O estudo inicia-se com a definição no que consiste o crime de 
trabalho análogo ao escravo, diante da conceituação legal e doutrinária. 
Após, são apontados alguns exemplos, mediante análise de julgados, 
de como pode ocorrer o referido crime, a fim de que não haja a falsa 
percepção de ser uma discussão abstrata e sem utilidade. 

Em um terceiro momento, são expostas diversas pesquisas es-
tatísticas atuais sobre a relação entre o mencionado trabalho análogo à 
escravidão e o racismo estrutural, demonstrando que as pessoas negras 
são a esmagadora maioria das vítimas, dentro de um contexto que ainda 
leva em consideração, as desigualdades sociais e regionais, com especial 
atenção às questões enfrentadas pelo Norte e pelo Nordeste. Na quarta 
parte, é realizada uma análise com viés histórico, com fundamentação 
jurídica correspondente, de alguns acontecimentos fundamentais que 
abrangem o período da Independência do Brasil (1822) até à atualidade 
(2022), passando por diplomas como a “Lei do Ventre Livre” (1871) e a 
“Lei do Sexagenário” (1885), além da Abolição formal da Escravatura, 
em 13 de maio de 1888 e casos emblemáticos como o da Fazenda Brasil 
Verde, que iniciado em 1988, perdura até hoje sem solução efetiva. Por 
óbvio, seria impossível em um único artigo descrever todo o ocorrido 
em 200 anos, por isto, a delimitação para alguns temas específicos que 
guardam mais estrita correspondência com a temática central proposta. 

E por fim, são pontuadas algumas conclusões acerca de possíveis 
formas de solução, que a toda evidência, não pretendem ser definitivas e 
integrais, mas apontamentos sobre o tema a fim de fomentar o debate. 
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1. DA CONCEITUAÇÃO DO CRIME 

De acordo com o art. 149 do Código Penal de 1940 (CP/40), 
com a redação da Lei nº10.803/2003, trabalho análogo ao escravo é: 

Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer subme-
tendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão 
de dívida contraída com o empregador ou preposto:       

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência.       

§ 1.º Nas mesmas penas incorre quem:       

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;       

 II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se 
apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, 
com o fim de retê-lo no local de trabalho. 

§ 2.º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:       

I - contra criança ou adolescente;       

II- por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
origem. (BRASIL. Código Penal. 2022. p. 111 – grifo nosso). 

Diante das definições legais supra expostas, o trabalho análogo 
ao escravo pode ser conceituado por meio de 4 conceitos centrais, não 
excludentes entre si: a) trabalhos forçados, b) jornada exaustiva, c) con-
dições degradantes e d) servidão por dívida (GARCIA; MARANHÃO; 
MESQUITA, 2019, p. 204-219). 

Trabalho forçado é aquele que advém da ameaça de alguma 
sanção (ou de sanção concreta), em que o(a) trabalhador(a) perde 
efetivamente a liberdade, tendo sua real vontade anulada e mesmo que 
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haja consciência da fraude perpetrada, pelas nefastas condições socio-
econômicas, não se faz possível sair da situação. Já a jornada exaustiva 
é aquela que não apenas ultrapassa os limites constitucionais e legais 
permitidos, mas como, também causa (ou pode causar) efetivo prejuízo 
à saúde física e/ou mental do(a) obreiro(a) por submetê-lo(a) a tantas 
horas de labor (BARROSO; PESSANHA, 2018, p. 233-252). Há 
casos, nos canaviais de cana-de-açúcar, onde o labor variou de 16 a 27 
horas, havendo pessoas que literalmente morreram de tanto trabalhar, 
ou seja, faleceram de exaustão física (PLASSAT; SUZUKI, 2020). 

Na servidão por dívidas: o(a) trabalhador(a) já chega endivida-
do(a), tendo que pagar as despesas de sua viagem/transporte, alimen-
tação e hospedagem (sendo que estas por si só indicam um rede de 
apoio e sustentação ao crime por meio de policiais, motoristas e donos 
de pensões ao longo do caminho), além de adquirir, às custas de seu 
próprio salário, eventuais equipamentos de trabalho, sendo os preços 
extorsivos, bem como, o são os cobrados por alimentos, fazendo com 
que sequer recebam o pagamento por seus trabalhos e se endividem 
(FIGUEIRA, 2020). A conceituação de condições degradantes está, por 
sua vez, intrinsecamente relacionada à falta de efetividade dos direitos 
humanos no tocante à existência de um trabalho digno, mas além disto, 
refere-se à liberdade de labor e à igualdade neste trabalho (GARCIA; 
MARANHÃO; MESQUITA, 2019, p. 204-219)

Outras expressões para “trabalho análogo ao escravo” seriam 
“escravidão contemporânea” e “escravidão moderna”, por exemplo 
(SAKAMOTO, 2020). Nomenclaturas estas que também podem ser 
utilizadas ao longo deste artigo, sem prejuízo de “trabalho escravo”. 

2 EXEMPLIFICAÇÃO DO CRIME DE TRABALHO 
ANÁLOGO AO ESCRAVO 

O crime em comento é de uma gravidade ímpar, entretanto, 
nem sempre é assim entendido. Portanto, para que não pairem dúvidas 
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acerca do quão abjeta é a conduta delitiva em discussão, procedeu-se a 
uma ampla pesquisa jurisprudencial sobre o tema e foram encontrados 
os mais horrendos exemplos, como pode ser depreendido do Recurso 
Especial nº1.952.180/PE, com acórdão publicado em 25 de fevereiro 
de 2022 (logo, em data recentíssima), em que se narra a situação fática 
de não fornecimento de água potável e nem sanitários disponíveis nos 
locais de labor, sendo que os trabalhadores comiam alimentos estra-
gados, enfrentando em decorrência disto, problemas gastrointestinais, 
com uma jornada que começava entre 03h00 e 05h00 e terminava por 
volta das 16h30. Insta salientar que no caso supra, a instância de 2.º 
grau, mesmo diante das provas expostas, havia absolvido os réus, por 
entender que houve apenas descumprimento de preceitos trabalhistas. 

Da mesma forma, no Recurso Extraordinário nº 1.279.023/
BA, com acórdão publicado também em data recente (07 de janeiro de 
2021), foi reformado o entendimento de origem. 

No julgado acima mencionado foi narrado que a jornada de 
trabalho era das 07h00 às 18h00, sendo que a maioria dos trabalhado-
res labutavam sem qualquer equipamento de proteção individual (EPI) 
e até mesmo descalços, submetidos a temperaturas ou muito baixas 
ou então, a excesso de insolação. Também não havia disponibilização 
de água potável. As refeições eram realizadas a céu aberto e a comida 
ficava exposta à ação de moscas, insetos e roedores. As necessidades 
fisiológicas eram realizadas no interior do mato. Sequer havia cama, 
colchão ou lençóis nos locais em que descansavam os obreiros e muitos 
deles literalmente dormiam no chão, sendo que estes lugares tinham 
que ser divididos com animais, como cavalos e galinhas. Nem mesmo 
havia porta e todos ficavam submetidos às intempéries. Durante o la-
bor, os trabalhadores também tinham que conviver com cobra cascavel 
e escorpião. 

Um outro exemplo, bem gritante, segue, no “Habeas Corpus” 
nº27.385/ TO, com publicação em 21 de maio de 2013, em que se 
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pontuou que além das condições degradantes de trabalho (como os 
barracos não terem paredes laterais, por onde corria a enxurrada, 
deixando um odor insuportável), os documentos pessoais, incluindo a 
CTPS, dos(as) trabalhadores(as) foram retidos a fim de segurá-los(as) 
nos locais de trabalho, além da restrição imposta à liberdade de lo-
comoção em função das dívidas contraídas ao se adquirir produtos 
no comércio dos acusados. As fontes naturais onde tomavam banho 
eram as mesmas onde consumiam a água e também eram divididas 
com animais da fazenda. Não havia repartição entre os barracões de 
homens e de mulheres, e crianças nas mais tenras idades (3 e 6 anos) lá 
conviviam, bem como, um menor de idade também foi submetido ao 
trabalho escravo. 

Ainda é importante pontuar que não é necessária a concretiza-
ção do cerceamento de liberdade com jagunços armados ou mediante 
uma restrição que se utilize de força física concreta, pois quando o(a) 
trabalhador(a) está endividado(a), ainda que não haja uma fiscalização 
ostensiva, ele(a) está preso(a) ao local onde sua exploração acontece e 
se reproduz (GARCIA; MARANHÃO; MESQUITA, 2019, p. 204-
219). Todavia, há casos de pessoas literalmente acorrentadas, conforme 
ficou evidenciado no acórdão do Recurso Extraordinário nº 398.041/
PA, julgado em 18 de dezembro de 2008.

3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

De acordo com a Organização Não Governamental (ONG) 
Repórter Brasil, de 1995 até 2015, 49.816 trabalhadores(as) foram res-
gatados/libertos(as) do trabalho escravo (BARROSO; PESSANHA, 
2018, p. 233-252). Considerando o lapso temporal até setembro de 
2019, o número ultrapassa a marca de 54.000 pessoas resgatadas em 
fazendas de gado, plantações tais como: de soja, algodão, café e em 
carvoarias, canteiros de obras, oficinas de costura (ramo têxtil), bordéis, 
etc (SAKAMOTO, 2020).
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Com base ainda nas estatísticas fornecidas pela mesma ONG, 
de 2016 a 2018, 82% dos(as) resgatados(as) do trabalho análogo ao 
escravo, no país são de pessoas negras, sendo que a cada 5 resgates, 4 
são de trabalhadores(as) negros(as). Considerando a classificação que 
ainda abrange pessoas de cor “amarela” e indígenas, os(as) brancos(as) 
resgatados(as) somam apenas 11%, isto de acordo com a Secretaria 
de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, portanto, são 
dados oficiais e logo, indicam que não representam a totalidade de 
escravizados(as), já que uma grande parte deste grupo tão vulnerável 
não é sequer resgatado (PENHA, 2019). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), no ano de 
2011, publicou o “Perfil dos Principais Atores Envolvidos no Trabalho 
Escravo Rural no Brasil”, constatando que a maioria dos(as) escravi-
zados(as) eram afrodescendentes (PLASSAT; SUZUKI, 2020). Em 
2015, 70% da população de negros(as), no Brasil, encontrava-se em 
situação de grande precariedade socioeconômica, mais concentrados 
nas faixas de rendas da pobreza, extrema pobreza e de vulnerabilidade. 
Sendo que nas regiões onde acontece o maior número de aliciamentos, 
o Norte e o Nordeste, o índice de pobreza é maior do que no restante 
do país, com 78,8% da população negra nas 3 menores faixas de rendi-
mento na primeira e 81,6% na segunda (ALVES, 2020). 

O recorte torna-se ainda mais expressivo, quando se contabiliza 
que a maioria são de pessoas analfabetas (14%) ou com precária esco-
larização, sendo que 56% não teve a oportunidade sequer de concluir 
o Ensino Fundamental, não chegando nem a 10% os que conseguiram 
acabar o Ensino Médio (PENHA, 2019). 

O grupo alvo da escravidão contemporânea também tem uma 
outra característica: 40% formado por jovens de 15 a 24 anos (estendi-
das as estatísticas até 34 anos, somam 63%, de acordo com PLASSAT 
e SUZUKI [2020]), sendo a maioria esmagadora formada por homens 
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(91%) explorados nas atividades da agropecuária, extrativismo e pesca 
(62%), seguidas do ramo da indústria (29%) (PENHA, 2019). 

A presença maciça de pessoas jovens indica, a um primeiro 
momento, a necessidade do vigor físico da juventude para a realização 
de tão precários trabalhos. O problema também se torna preocupante, 
pois além de ceifar a juventude das pessoas, o trabalho escravo dimi-
nui sensivelmente a expectativa de vida daqueles(as) que estão a ele 
submetidos(as), sendo esta de apenas 45 anos e somente 4% dos(as) 
escravizados(as) tem 55 anos ou mais, o que corrobora a afirmação 
supra (PLASSAT; SUZUKI, 2020). Para efeitos de comparação, na 
média nacional, a mencionada expectativa é de 73,1 anos para homens 
e 80,1 anos para as mulheres, de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), no documento “Tábua Completa de 
Mortalidade para o Brasil – 2019” (IBGE, 2020). 

A constatação de que quase 100% dos resgatados são homens, 
de acordo com as pesquisas oficiais, não pode, de forma alguma, levar 
à conclusão de que mulheres não são vítimas do referido tipo de crime. 
Ocorre que, estas são maioria quando se fala em trabalho escravo do-
méstico, que é ainda mais difícil de ser identificado e de se promover 
o resgate, diante de suas peculiaridades. Aliás, apenas em 2015, com a 
Lei Complementar nº 150, é que seu art. 44 permitiu a realização de 
inspeção por Auditores(as)-Fiscais do Trabalho em residências e ainda 
com condicionantes (ALVES, 2020). 

Na prática, a fiscalização só pode ser efetuada se entendida e 
agendada previamente com o(a) empregador(a) doméstico(a) e se for 
por este(a) acompanhada (art. 11-A, caput e §3.º da Lei nº10.593/2002, 
com alteração da LC nº150/2015), ou seja, impede que haja o ele-
mento “surpresa” que permite a constatação da escravidão moderna em 
outros locais, sem nenhum aviso ou restrição de dia e hora (consoante 
o art. 13 do Decreto nº4.552/2002), pois uma vez que é sabido que 
haverá fiscalização, todas as condições degradantes serão “escondidas” 
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e na frente do “patrão”, é improvável que a empregada doméstica, que 
labore em condições análogas à escravidão, denuncie algo. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), em estudo feito em 2019, com base em dados do IBGE, 92% 
das empregadas domésticas são mulheres e a maioria são negras, so-
mando estas 3,9 milhões (63%) de um total de 6,2 milhões de pessoas, 
também tendo pouca escolaridade e vindas de famílias de baixa renda 
(PINHEIRO et al. 2019). Sendo assim, considerando que a maioria 
das empregadas domésticas são negras, é evidente que muito mais mu-
lheres negras são submetidas à escravidão moderna do que mulheres 
brancas ou, pelo menos, não negras. Ou seja, como sempre, mulheres 
negras são as integrantes do grupo mais prejudicado, quando se inter-
secciona machismo e racismo, notoriamente, na realidade brasileira. 

Um dos poucos dados em relação às mulheres, era de que, 
em fevereiro de 2009, dos(as) 38.572 beneficiários(as) do Programa 
Bolsa Família que foram libertados(as) do trabalho escravo, 51,4% 
eram mulheres, mas não havia a indicação de quantas seriam mulheres 
negras, todavia, deve ser considerado que do número total, 73,5% dos 
resgatados(as) eram negros(as) (ALVES, 2020). 

Na pesquisa já mencionada sobre a questão das mulheres, 
constatou-se também que dos(as) quase 39.000 inscritos(as) no 
Programa Bolsa Família de pessoas resgatadas em condições análogas 
à escravidão, praticamente o total residiam no Nordeste (91,3%). A 
constatação de que a maioria são nordestinos(as) não é à toa, já que, 
no Nordeste, é onde se concentra a maior parte da população negra do 
país, sendo que em 2015, era composta de 11% de pretos(as) e 62% de 
pardos(as). Veja-se, por exemplo que, quase ¼ dos(as) resgatados(as), 
entre 1995 e 2016, eram de maranhenses, já os(as) baianos(as) somaram 
9,5%. No Maranhão, a composição é de 11,7% de pretos(as) e 68% de 
pardos(as), enquanto a Bahia apresenta de 20% de pretos(as) e 59,5% 
de pardos(as) (ALVES, 2020). A cidade de Salvador, por exemplo, é a 
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cidade mais negra fora da África, com 82% da população preta e/ou 
parda (GOMES, 2022). 

A correlação entre discriminação regional e racismo é mais do 
que evidente. O Pará, Estado que bate o recorde quando o assunto é 
constatação de escravidão moderna, tendo até hoje, em seu território, 
sido libertas 13.352 pessoas (PLASSAT; SUZUKI, 2020), a despeito 
de não estar situado no Nordeste e sim no Norte, é formado por uma 
população majoritariamente negra: 7,5% de pretos(as) e 72,2% de 
pardos(as) (ALVES, 2020). 

No Inquérito nº3.564/MG, julgado pelo C. STF, em 19 de 
agosto de 2014, em vários momentos se fez alusão, na inicial acusatória, 
sobre os nordestinos terem sido trazidos para Minas Gerais, mas não 
houve indicação da cor dos escravizados (embora, pelo já estudado, 
evidente que seriam predominantemente negros) e nem houve pedido 
da causa de aumento de pena com fundamento, pelo menos, na origem. 

Necessário ainda lembrar, que a Constituição Federal de 1988 
(CF/88) preconiza como direito fundamental individual, a proibição de 
submeter qualquer ser humano a tratamento desumano e/ou degradante 
(art. 5.º, inc. III), bem como, que a República Federativa do Brasil tem 
como objetivos fundamentais, a eliminação das desigualdades sociais 
e regionais e das discriminações de quaisquer naturezas (art. 3.º, incs. 
III, IV, CF/88). O exposto até o presente momento neste artigo, no 
entanto, revela que a sociedade brasileira tem falhado miseravelmente 
em cumprir o determinado na Carta Cidadã. 

4 DESUMANIZAÇÃO, RACISMO ESTRUTURAL E 
PROCESSO HISTÓRICO-JURÍDICO 

Uma extensa pesquisa foi feita de 08 de março a 08 de abril do 
ano de 2022, buscando pelas palavras-chave existentes no art. 149 do 
CP/40, sobre o preconceito decorrente de raça, cor, etnia ou origem. 
Todavia, não foram localizados julgados, quer no E. STF, quer no 
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C. STJ ou ainda nos 5 E. Tribunais Regionais Federais (TRFs) que 
mencionassem uma condenação com base nesta causa de aumento de 
pena. O máximo verificado é a menção ao §2.º, II, ao reproduzir-se 
o dispositivo legal integralmente, mas sem qualquer problematização 
acerca da questão. O objetivo deste artigo é justamente tentar en-
tender o porquê de uma legislação tão específica quanto a brasileira 
e vigente desde 2003 é tão pouco utilizada. Diante das estatísticas 
acima analisadas, a maioria dos casos de escravidão moderna no país 
é decorrente do racismo estrutural e ainda assim, a causa de aumento 
de pena que puniria mais severamente por esta condição não é sequer 
ventilada nas denúncias. 

Para Sérgio Luiz de Souza, professor da Universidade Federal 
de Rondônia e pesquisador de História Afro-brasileira e Africana: 
“Escravizar um negro, tomar a terra de um indígena ou de um quilom-
bola, matar uma negra, é irrelevante e socialmente aceitável. São seres 
invisibilizados” (PENHA, 2019). O que é corroborado pela OIT, na 
publicação “Combatendo o trabalho escravo contemporâneo: o exemplo do 
Brasil”, de 2010, que explicou que para boa parte da sociedade brasilei-
ra, é possível que pessoas negras sejam submetidas ao trabalho análogo 
ao escravo, já que não são entendidas em sua humanidade, constituindo 
um padrão cultural muito semelhante com o que se tinha no Brasil 
Colônia, no Brasil Império ou no momento histórico da Proclamação 
da Independência em 1822 e por isto, a erradicação da incidência do 
crime do art. 149 do CP/40 terá que enfrentar hierarquias regionais e 
raciais estabelecidas há séculos no país (ALVES, 2020). 

A doutrina não quer estabelecer a “linha de continuidade” entre 
as práticas verificadas no escravismo legalizado até 1888 e a escravidão 
contemporânea do século XXI no tocante ao racismo estrutural que 
permeia esta continuidade, acarretando uma enorme carência de maiores 
e mais profundos dados acerca da relação entre cor/raça/etnia e trabalho 
análogo ao escravo, havendo pesquisas sobre os dados de racismo e da es-
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cravidão, mas de forma separada, sem vínculo, como se fossem realidades 
díspares e uma não explicasse a outra (ALVES, 2020). 

Bem recentemente, com publicação em 23 de fevereiro de 2022, 
o E. STF, no “Habeas Corpus” nº154.248/DF, julgando uma questão 
sobre a equiparação entre o crime de racismo e injúria racial, expres-
samente consignou a existência desse racismo estrutural na sociedade 
brasileira, ao reconhecer a mencionada equiparação. 

Insta salientar que a Independência do Brasil, ocorrida em 07 
de setembro de 1822, não representou a Abolição, ainda que formal, da 
escravidão legalizada, que só ocorreria muitas décadas mais tarde, em 
1884, no Ceará e no Amazonas, e em 1888 no Brasil como um todo 
(GOMES, 2022). 

O fenômeno da Independência, portanto, não pode ser entendido 
como marco de avanço para os graves problemas advindos do trabalho 
escravo, até porque o movimento deste evento histórico a despeito de 
romper com Portugal, não alterou as condições sociais da população em 
geral e muito menos, dos(as) escravizados(as), que seja para a Colônia, 
seja para o Império, continuaram em péssimas condições de vida e de 
trabalho, sendo que em 1822, tinha o país a maior concentração de 
escravizados(as) da América, chegando a representar mais de 70% em 
antigas regiões mineradoras e canavieiras (GOMES, 2022).

Cita-se a título de exemplos que, o Estado brasileiro imperial, 
entre outros “serviços” oficiais, oferecia o açoitamento de escravos(as), 
sem julgamento ou direito à ampla defesa ou ao contraditório, bastan-
do apenas o pedido e pagamento de uma tarifa pelo proprietário para 
tanto. Em 02/01/1826, de acordo com a Intendência Geral da Polícia 
da Corte, foram efetuadas 2.900 chibatadas em 16 escravos, sendo 4 
mulheres, portanto, cada pessoa recebeu, em média, 181 chibatadas, o 
que é de uma desumanidade incalculável. Em 1825, o então imperador 
Dom Pedro I autorizou a Santa Casa de Misericórdia a rifar como prê-
mio, 1 adolescente negro e 4 crianças negras, uma delas de tão apenas 
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1 ano de idade. Em Recife, até 1882 (portanto, apenas 6 anos antes 
da Abolição), por falta de um sistema de coleta de esgotos, cabia aos 
escravos denominados de “tigres” levarem barris cheios de excrementos, 
urina e amônia, para deles se livrar. O nome “tigre” vinha pelas listras 
brancas que se formavam em suas peles ao entrar em contato com a 
amônia que transbordava (GOMES, 2022). 

Tem-se que diferenciar que ser a favor da Independência do 
país não era necessariamente ser contra a escravidão e ser contra esta, 
nem sempre significava o ser por motivos humanitários. Nesse sentido, 
José Bonifácio de Andrade e Silva, conhecido como o “Patriarca da 
Independência” defendia o fim da escravidão (e de maneira gradual 
para não prejudicar os proprietários de terras), mas não em favor dos 
negros e sim para defender a sociedade branca, chegando a afirmar: 
“Os pretos inoculam nos brancos sua imoralidade e seus vícios”. Foi 
este político, ministro de Dom Pedro I, que mesmo sendo considerado 
pela História, como abolicionista, prometeu aos grandes latifundiários 
protegê-los de rebeliões dos(as) escravos(as), se em troca, houvesse 
apoio político-econômico à monarquia (GOMES, 2022). 

Também havia um grande apreço social pelas ideias de “bran-
queamento” da nação brasileira e desta forma, poderia haver a defesa 
do fim do tráfico ou da escravidão, não pelo absurdo que eram, porém 
para se “livrar” da negritude que representava uma substancial parcela 
da população brasileira. Apoiava-se em ideias de eugenia, que encon-
traram pseudo-explicações na ala científica de que pela biologia, os(as) 
negros(as) eram inferiores e predispostos(as) ao alcoolismo, à preguiça 
e à marginalidade, enquanto pessoas brancas seriam até 3 vezes mais 
produtivas, como se o problema não fosse a escravidão imposta pelos 
brancos, mas sim a cor negra das pessoas escravizadas 

E não se tratava apenas de ideias, mas também de um projeto 
efetivo, e para tanto, era necessário trazer imigrantes europeus e es-
tadunidenses (sendo estes últimos, na maior parte, confederados que 
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lutaram com armas para manter o escravismo legalizado nos EUA 
durante a Guerra da Secessão Americana – 1861/865). Entre 1886 e 
1900, o Brasil recebeu 1,3 milhões de imigrantes, a maior parte (60%), 
italianos(as) (GOMES, 2022). 

Juridicamente havia uma contradição: A Constituição Imperial 
de 1824 era inspirada em ideais da Revolução Francesa de 1789, mas 
permitia a manutenção da escravidão, impedindo a real igualdade 
entre a população branca e negra, e o próprio governo imperial era ele 
próprio, senhor de escravos(as), tendo, em 1855, na Real Fazenda de 
Santa Cruz, 2.235 deles(as) (GOMES, 2022).

Não se deixa de mencionar que havia sido criadas leis, ainda no 
Brasil Imperial, que embora, formalmente parecessem caminhar para 
a extinção da escravatura, não deixavam de ser apenas mecanismos 
sofisticados de perpetuá-la, sendo os exemplos mais marcantes, a Lei 
nº2.040 de 28/09/1871 (“Lei do Ventre Livre”) e a Lei nº3.270 de 
28/09/1885 (“Lei do Sexagenário”), pois uma análise mais superficial 
pode levar à precipitada e errônea conclusão de que desde 1871, os(as) 
nascidos(as) negros(as) seriam livres e a partir de 1885, os(as) escra-
vos(as) com 60 anos deixariam de sê-lo (MESQUITA, G.; MESQUI-
TA, R., 2021, p. 327-346). 

A História porém, revela que o Direito foi utilizado para ape-
nas parecer humanitário, já que pelos termos da 1.ª legislação supra 
mencionada, o proprietário da mãe dos(as) nascidos(as) a partir de 
28/09/1871, deveria ficar com estes(as) até os 8 anos (com a criança 
sendo escravizada) e com tal idade caberiam duas opções: ou conti-
nuar até completarem 21 anos ou doá-los(as) ao Governo e receber 
por isto, uma indenização, sendo que o referido Governo, por sua vez, 
entregava estas crianças a associações, “casas dos expostos” ou particulares 
designados e estes poderiam explorar ou alugar os serviços daquelas até 
também 21 anos (art. 1.º, § 1.º c/c art. 2.º, §§ 1.º e 3.º). 
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Também é importante pontuar, que em algumas regiões brasi-
leiras, a mortalidade infantil chegava aos exorbitantes 80% diante dos 
problemas sociais enfrentados. Em Vassouras/RJ, nasceram entre 1871 
e 1888, 9.310 filhos(as) de escravos(as), destes(as), 3.074 morreram. 
Além disto, a Lei era burlada, pois a análise se a pessoa tinha nascido 
antes ou depois de 28 de setembro de 1871 era feita pela certidão de 
nascimento e registrar crianças escravizadas não era prática comum 
e quem o fazia eram os párocos locais, que em comunhão com os 
latifundiários, forjavam as datas, inserindo dias anteriores 28/09/1871 
(GOMES, 2022). 

Quanto à “Lei do Sexagenário”, esta esbarrou no fato de que 
poucos(as) eram os(as) escravos(as) que conseguiam chegar nesta idade 
em face das péssimas condições a que eram submetidos(as). A vida 
produtiva de um(a) escravizado(a) era de no máximo, de 15 anos e aos 
30 anos de idade, já se estava alquebrado(a) e doente demais para o 
trabalho pesado (GOMES, 2022). Superado o primeiro obstáculo, a 
liberdade também não era imediata aos 60 e sim aos 65 anos de idade 
(art. 3.º, §§ 10 e 11) e ainda assim, não era integral (art. 3.º, §§ 13 e 
14) (DORIGNY, 2019). 

O movimento abolicionista começou a ganhar ainda mais força 
a partir de 1870, mas inclusive dentro dele, se discutia se as pessoas 
escravizadas deveriam ou não participarem (GOMES, 2022), o que 
se afigura um grande contrassenso, pois isto, tentava tirar dos(as) ne-
gros(as) o protagonismo por sua própria luta. 

Em 13 de maio de 1888, a “Lei Áurea”, Lei nº3.353, em apenas 
dois artigos extinguiu a escravidão de mais de 3 séculos: “É declarada 
extincta desde a data desta lei a escravidão no Brazil. Art. 2°: Revogam-se 
as disposições em contrário” (BRASIL, 1888). 

A despeito dos grandes festejos do dia 13/05/1888 e nos 
seguintes, logo após o êxtase inicial, a maioria dos(as) “libertos(as)” 
retornaram para os mesmos proprietários de terra que os(as) havia 
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escravizado até semanas/meses antes. Prosseguiriam vivendo nas 
mesmas senzalas, sob as mesmas condições de trabalho, recebendo um 
salário de fome, isto porque, em média, recebia-se 1.800 réis diários 
e um sanduíche, na época, custava 1.500 réis. Sendo assim, um(a) 
ex-escravo(a) laborava uma jornada extenuante (pois, os latifundiários 
continuam exigindo o labor de 14 a 18 horas) para conseguir comprar, 
ao fim do dia, um lanche. Uma prática que começou a ocorrer foi destes 
“antigos senhores” abrirem comércios em suas fazendas, vendendo fia-
do e a preços exorbitantes, impedindo que se deixasse o local antes de 
quitado o débito (GOMES, 2022), desta forma, sequer salários (ainda 
que míseros) eram recebidos e tem-se a origem do trabalho escravo por 
dívidas, persistente até hoje, conforme observado no caso retratado no 
“Habeas Corpus” nº27.385/TO, de 2013. 

A Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, 
também em nada alteraria a vida dos(as) “libertos(as)”, pois esta foi 
proclamada com o apoio dos grandes proprietários de terras, como 
os fazendeiros paulistas cafeicultores, maiores proprietários de escra-
vos(as) até então e que apoiaram a Monarquia até à Proclamação da 
“Lei Áurea”. A dominação deste grupo prosseguiria absoluta até 1930 
com a denominada “política do café com leite”, no período conhecido 
como “República Velha” – 1889/1930 (GOMES, 2022). 

A pergunta a que se propõe este artigo pode ser respondida 
sob a perspectiva histórico-jurídica, pois a Abolição da Escravatura no 
Brasil não foi efetiva e nem houve uma preocupação, mínima que fosse, 
para inserir os(as) até então legalmente escravizados(as), na sociedade 
em igualdade de direitos com as pessoas de cor branca. Nesse sentido: 

Embora, a Lei Áurea tenha eliminado formalmente a possi-
bilidade jurídica de se exercer sobre uma pessoa o direito de 
propriedade, ela deixou de efetivar reformas sociais, principal-
mente fundiárias, que viabilizassem a reconstrução do país e 
assim, a emancipação dos seres humanos (CAVALCANTI, 
2020, p. 77). 
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Até mesmo no contexto mundial, é necessário pontuar que para 
os abolicionistas europeus, como ingleses e franceses, a extinção da 
escravidão seria necessária para fins de manutenção das colônias então 
existentes e não sob o fundamento humanitário de que não pode uma 
pessoa ser “dona” de outra. A Revolução Industrial, na Europa, com a 
consolidação do Liberalismo, baseado na Lei da Oferta e da Procura, 
fez com que para as até então grandes potências escravagistas, fosse 
melhor que não houvesse mais escravos(as), que por não ganharem uma 
remuneração, não poderiam se tornar consumidores(as) dos produtos 
que estavam sendo despejados nas colônias pelas metrópoles em franco 
processo de industrialização (DORIGNY, 2019). No caso do Brasil, a 
tendência mundial foi também seguida e aqui com a agravante de ter 
sido o último país, na América, a abolir a escravidão (nos moldes im-
postos desde o século XVI), tendo havido muita relutância em fazê-lo 
(DORIGNY, 2019). 

Por outro lado, havia uma profunda contradição, já que eram, 
no século XIX, as fazendas de algodão, em Pernambuco e Maranhão, 
usando trabalho escravo, que forneciam a matéria-prima que alimenta-
va as fábricas de tecidos britânicas e permitiram, portanto, o sucesso da 
Revolução Industrial da época. O que havia era a clássica divisão inter-
nacional do trabalho, sustentada pelo trabalho escravo: navios partiam 
da Inglaterra com os produtos industrializados que eram moedas de 
troca para a aquisição de escravizados(as), na África, tais pessoas eram 
transportadas para o Brasil, para aqui, trabalharem como mão de obra 
cativa nas fazendas de algodão, café e tabaco, sendo que estes produtos 
após retornavam para Inglaterra como matéria-prima das indústrias lá 
existentes (GOMES, 2022). 

E mesmo com o transcurso de anos e décadas, ainda assim, o 
trabalho escravo não cessou. Por exemplo, menciona-se alguns fatos 
históricos relevantes, como a extração da borracha vegetal na Amazônia, 
entre o fim do século XIX e o início do século XX, e posteriormente, 
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durante a II Guerra Mundial, em que houve uma grande incidência de 
trabalho escravo naquela região, em especial, do trabalho escravo por 
dívida ou assassinatos quando os denominados “soldados da borracha” 
tentavam fugir (FIGUEIRA, 2020). 

E também que, na década de 1960, foi criada a Superintendên-
cia do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). O governo con-
vidou trabalhadores(as), especialmente os(as) atingidos(as) pela seca 
nordestina, para migrarem à região, ao mesmo tempo, que concedeu 
incentivos fiscais e empréstimos a juros baixos para grandes empre-
endimentos do capital nacional e estrangeiro, na área da pecuária, 
mineração e madeireira, resultando essa combinação no epicentro da 
escravidão contemporânea da época (FIGUEIRA, 2020). 

Há ainda o emblemático caso Fazenda Brasil Verde x Brasil, 
submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Se-
gue um breve resumo do ocorrido, evidenciando a mistura de omissão 
e racismo estrutural por parte do Estado brasileiro, cabendo adiantar 
que este caso continua em andamento no país, desde 1988, sem uma 
resolução completa e efetiva. 

Trata-se de uma fazenda no Pará. Em 21/12/1988, perante à 
Polícia Federal, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e familiares de dois 
adolescentes, que trabalharam no referido local, relataram o despare-
cimento destes, desde agosto/setembro de 1988, após tentarem fugir e 
serem forçados a retornar. Todavia, apenas em 20/02/1989, meses após, 
é que a primeira fiscalização foi efetuada, pela Polícia Federal, realizada 
sem quaisquer formalidades, nem sendo sequer colhida a identificação 
das pessoas que foram encontradas no lugar, concluindo a Polícia que 
não existia trabalho escravo, mas apenas infrações trabalhistas. E a des-
peito dos pedidos da Procuradoria Geral da República (PGR), ao longo 
de 1992, a Polícia Federal e a Delegacia Regional do Trabalho (DRT) 
tão apenas, entre junho e julho de 1993, fizeram nova fiscalização, onde 
novamente, sem qualquer alusão à legalidade, entenderam que não ha-
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via escravidão. As irregularidades nas fiscalizações foram constatadas 
pela PGR, em 1994, apontando que, por exemplo, sequer foi entendido 
como grave, um dos aliciadores de trabalhadores (o conhecido como 
“gato”) ter fugido enquanto ocorria a fiscalização em 1989. Entretanto, 
a PGR também não deu continuidade, pois alegou que seria impossível 
provar a referida escravidão. E apenas em 29/11/1996, o Grupo Móvel 
do Ministério do Trabalho fez nova fiscalização, mas sem caracterizar 
a escravidão moderna na fazenda (CORTE INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS, 2016, p. 32-46). 

Em 10/03/1997, dois trabalhadores que conseguiram fugir 
do local,  relataram as condições de submissão ao trabalho análogo à 
escravidão e que no momento das fiscalizações anteriores, era prática 
esconder as pessoas e em 23, 28 e 29 de abril do mesmo ano, o Grupo 
Móvel já referido, fez nova fiscalização e apenas nesta 4.ª visita é que 
se reconheceu o trabalho escravo em face de 81 trabalhadores, que 
até doenças de pele tinham, vivendo em situações degradantes, com 
barracões cobertos de plásticos e que eram ameaçados, inclusive sob 
arma de fogo, não podendo abandonarem a fazenda. Em 30/06/1997, o 
Ministério Público Federal (MPF) denunciou o proprietário, o gerente 
da fazenda e o “gato”, contudo, apenas os dois últimos o foram pelo 
crime do art. 149 do CP/40, com a redação vigente à época. Apenas 
para conseguir citar o proprietário foram quase 2 anos (de setembro de 
1997 a junho de 1999) e em 13/09/1999, mediante a simples entrega 
de 6 cestas básicas a uma entidade beneficente de São Paulo, esse 
teve sua pena suspensa, a pedido do próprio MPF, tendo a ação penal 
sido extinta em 28/05/2002 (CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS, 2016, p. 32-46; 96). 

A Justiça Federal declarou sua incompetência absoluta, em 
16/03/2001, anos depois da instauração do processo penal, que apenas 
em 08/08/2001, foi reiniciado pela Justiça Estadual de Xinguará e em 
21/11/2003, o Ministério Público Estadual (MPE) pediu a absolvi-
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ção do gerente da fazenda e do “gato”. E em 08/11/2004, a Justiça 
Estadual também se declarou incompetente e o C. STJ decidiria o 
conflito de competência instalado em 26/09/2007 e posteriormente, 
em 11/12/2007, o processo foi remetido ao juízo competente ( Justiça 
Federal de Marabá) e em 10/07/2008, o MPF também pediu a extinção 
penal dos acusados, alegando que a despeito do crime do art. 149 do 
CP/40 só restar prescrito em abril de 2009, apenas o seria se aplicada a 
pena máxima, o que não aconteceria, e na mesma data, a sentença judi-
cial declarou a extinção requerida (CORTE INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS, 2016, p. 32-46). 

Paralelamente a isso, a Procuradoria Regional do Trabalho 
(PRT) instaurou procedimento administrativo na DRT do Pará, que, 
em 14/11/1997, apenas declarou que a despeito do que chamou de 
“falhas” nada fez em relação à Fazenda Brasil Verde, preferindo apenas 
orientar para correções. Mesmo com a cobrança da PRT, em 1998, 
a DRT apresentou informações contraditórias, primeiro disse, em 
05/03/1998, que não havia ainda realizado nova fiscalização ao local 
e em 08/07/1998 arguiu que foi realizada uma em outubro de 1997. 
Entre 1998 e 1999, o Ministério Público do Trabalho (MPT) reiterou 
as cobranças de novas fiscalizações, que não foram feitas pela DRT sob 
a alegação de falta de recursos financeiros (CORTE INTERAMERI-
CANA DE DIREITOS HUMANOS, 2016, p. 32-46; 98).

Em março de 2000, uma criança e um adolescente com defi-
ciência (usava prótese), conseguiram fugir da Fazenda, após serem 
agredidos fisicamente por não poderem trabalharem em decorrência de 
doenças. Mediante muita dificuldade, chegaram à Polícia de Marabá, em 
07/03/2000, todavia, foram informados, por um policial, que teriam que 
retornar dali a 2 dias, por ser “Carnaval”, ficando os menores de idade na 
rua. Ao regressarem foram orientados a procurarem pela CPT e apenas 
esta cuidou dos referidos. E mediante o que estes relataram (o que depois 
restou confirmado), sabe-se que: Em fevereiro de 2000, trabalhadores de 
Barras/PI foram aliciados por um novo “gato” com falsas promessas de 
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trabalho na Fazenda Brasil Verde e os problemas já começaram na viagem, 
onde as pessoas tiveram que dividir o caminhão junto com animais. Ao 
chegarem ao local, tiveram suas carteiras de trabalho retidas pelo gerente 
da fazenda. Não havia cama e nem energia elétrica, o teto dos barracões 
era de lona, molhando os trabalhadores em dias de chuva, o “banheiro” 
não tinha teto ou parede e estava em péssimas condições, o que obrigava 
os obreiros a fazerem suas necessidades no chão. A água contaminada 
era distribuída em garrafas coletivas, a comida era de péssima qualidade 
e era descontada de seus salários, que na verdade, sequer recebiam. Eram 
acordados, de forma violenta, às 03h00 da madrugada e laboravam por 
mais de 12 horas diárias, com cerca de meia-hora de intervalo intrajor-
nada e descanso apenas aos domingos. As doenças de fungos nos pés 
eram comuns diante da precariedade da situação, o que impedia que os 
trabalhadores trabalhassem calçados. Tudo isso sob ostensiva vigilância 
armada, ameaças constantes, animais selvagens, o isolamento geográfico 
da fazenda e o relato de desaparecimento anterior de outro escravizado 
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 
2016, p. 32-46). 

O então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em conjun-
to com a Polícia Federal realizaram nova fiscalização em 15/03/2000, 
na Fazenda Brasil Verde, reconhecendo o regime de escravidão de 85 
trabalhadores. O MTE apenas obrigou que as rescisões trabalhistas 
fossem quitadas e as carteiras profissionais devolvidas. Em 30/05/2000, 
foi ajuizada, pelo MPT, uma Ação Civil Pública (ACP) na Justiça do 
Trabalho contra o proprietário da fazenda, que prosseguia sendo o 
mesmo de outrora. E em 09/06/2000, a então Junta de Conciliação e 
Julgamento ( JCJ) de Conceição do Araguaia fez um acordo entre MPT 
e o reclamado dizendo que ele não poderia mais submeter trabalhadores 
à escravidão, seja branco ou negro e em 18/08/2000 houve o arquiva-
mento da mencionada ACP, menos de 3 meses após seu ajuizamento 
(CORTE IDH, 2016, p. 32-46). 
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Simultaneamente, o MPF, em decorrência da fiscalização de 
15/03/2000, apresentou nova denúncia penal perante à 2.ª Vara Fede-
ral de Marabá, que declinou a competência para a Justiça Estadual em 
11/07/2001 e o translado dos autos teria acontecido em 03/08/2001, 
não havendo qualquer movimentação até 02/06/2011, data em que 
aparece baixa por remissão a outro juízo por incompetência, sem es-
pecificar para qual outra vara poderia ter sido o processo redistribuído 
quase 10 anos depois, não havendo mais andamento processual desde 
então. Em resumo, desde 2011, o processo nunca mais foi localizado 
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 
2016, p. 32-46; 99). 

A CIDH não encontrou justificativas juridicamente susten-
táveis para que questões processuais, como conflito de competência, 
significassem uma tramitação de mais de dez anos em uma ação penal, 
levando à prescrição dos crimes, ainda que por estimativa que a pena 
máxima não seria aplicada, mesmo em face da gravidade da situação 
e que o Estado não conseguiu reparar as vítimas efetivamente, sequer 
permitindo que estas participassem da relação processual instaurada 
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 
2016, p. 91-101). 

Reconhecendo que a impunidade até os dias atuais, é derivada 
em grande parte, do instituto da prescrição, para a CIDH, a escravidão 
e suas formas análogas não podem estar sujeitas ao referido instituto 
jurídico e ao declarar que o Brasil é responsável internacionalmente 
pelo trabalho escravo e tráfico de pessoas, especialmente agravado pela 
presença de menores de idade e também pela infringência ao direito 
de proteção judicial, condenou o Estado brasileiro a: 1) reiniciar, desta 
vez, com as devidas diligências e em tempo razoável, as investigações 
criminais para apurar e sendo o caso, punir os responsáveis, inclusive, se 
necessário, restaurando os autos perdidos; 2) tomar medidas necessá-
rias para que a prescrição não seja mais aplicável em casos análogos; 3) 
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indenizar as vítimas resgatadas na fiscalização de 23/04/1997 e na de 
15/03/2000, por danos imateriais (CORTE INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS, 2016, p. 103-123).

Todavia, até mesmo na sentença da CIDH, pode-se notar que 
não houve o reconhecimento da vinculação entre racismo estrutural e 
escravidão moderna no caso concreto, já que a despeito de mencionar 
que a maioria dos trabalhadores(as) escravizados(as), no Brasil de 
forma geral, ser de afrodescendentes e que mesmo com a abolição, a 
pobreza e a concentração de terras permitiram a perpetuação do tra-
balho escravo, não citou a cor da pele dos resgatados na Fazenda Brasil 
Verde e no tópico de “discriminação estrutural” reconheceu esta pelas 
condições de pobreza, origem e analfabetismo, mas não pela cor/raça/
etnia das vítimas, mesmo tendo alegações explícitas dos representantes 
sobre o ponto (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, 2016, p. 27-28, p. 59-60; 86-89). 

A sentença data de 20/10/2016. Foi constatado que o MPF 
reabriu o caso em março de 2017 e referentemente à fiscalização de 
2000, localizou 72 vítimas, tendo indenizado algumas, também foi 
criada uma força-tarefa em janeiro de 2018. A defesa dos acusados 
(proprietário e gerente) impetrou “Habeas Corpus”, que teve a ordem 
denegada (autos de nº1023279-03.2018.4.01.0000), em decisão 
de 12/12/2018. Em 13/09/2019, o MPF apresentou denúncia que 
foi aceita em 27/01/2020. Não houve mais andamento a partir de 
29/01/2020, sendo o último de baixa para a distribuição da denúncia/
queixa. O número dos autos é 0001923-54.2019.4.01.3905 (CASOS 
DOS TRABALHADORES, 2021). 
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5 CONCLUSÃO

A análise entre o processo histórico e o jurídico do tema leva 
à conclusão da profundidade da relação existente no Brasil entre o 
trabalho análogo ao escravo e o racismo estrutural, tendo em vista que, 
de acordo com as estatísticas, a maioria das pessoas submetidas ao refe-
rido crime são negras, ainda que exista uma grande carência de maiores 
debates e estudos que façam a correspondente correlação entre as duas 
temáticas. E isto deriva de dois principais fatores: a) uma Abolição 
formal da Escravatura em 1888, mas não de uma concreta e efetiva 
extinção do instituto e b) e uma concepção social atual que legitima a 
escravidão de pessoas por questões raciais, ainda que à margem da lei e 
de forma estrutural, tal como, no passado. 

Além do Direito ter que ser mais efetivo e célere em situações 
que envolvam o trabalho escravo contemporâneo, será necessária a 
atuação de outros agentes sociais, como a educação, pois urge uma 
profunda mudança de mentalidade sobre o assunto e a criação efetiva 
de políticas públicas que insiram negros(as) na sociedade, permitindo 
e proporcionando: escolarização (incluindo o Ensino Superior), pro-
fissionalização, empregos de qualidade e com garantias de respeito às 
normas trabalhistas e previdenciárias, moradias dignas, saneamento 
básico, saúde, acesso à terra e combate ao racismo estrutural. 

Também deve ser pontuado que ter um caso como o da Fa-
zenda Brasil Verde nos anos 2000, indica que a escravidão não é algo 
que permaneceu no passado do século XIX, não tendo acabado com a 
extinção declarada pela “Lei Áurea”, demandando esforços concretos 
para sua real superação, tanto na atualidade quanto no futuro, pois o 
problema não se resolverá a curto prazo. Até porque, conforme visto, 
há processo tratando do tema de pessoas escravizadas em 2022, 134 
anos após a extinção oficial da escravidão legalizada. 
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Nem mesmo, o advento da Constituição Federal de 1988, 
considerada uma “Constituição Cidadã”, promulgada logo após a 
redemocratização do país, foi suficiente para solucionar efetivamente 
a grave questão que se apresenta do racismo estrutural e do trabalho 
escravo contemporâneo, já que mais de 30 anos após a promulgação do 
diploma, a escravidão persiste impiedosamente em território nacional. 

Portanto, seja no Brasil Colônia, no Brasil Império ou no Brasil 
República e neste período quer em momentos históricos ditatoriais 
como o Estado Novo (1937-1945) ou na Ditadura Militar (1964-1985), 
quer em momentos de democracia (pelo menos, no sentido formal) do 
pós-1988, se perpetua o escravismo, principalmente em face de pessoas 
negras. Esta constatação não é agradável à noção geral de progresso 
que permeia ideologicamente a sociedade, entendendo esta, de forma 
geral, que mazelas do passado não mais existem no presente e muito 
menos, aparecerão no futuro. 

No entanto, urge a população refletir e se conscientizar que os 
problemas da escravidão e do racismo ainda persistem e que do perío-
do estudado neste artigo, que totaliza 200 anos (da Independência do 
Brasil – 1822 até os dias hodiernos - 2022), o trabalho escravo mudou 
de definição jurídica, mas não deixou de existir causando profundas 
chagas sociais no Brasil. A dor causada pelo chicote sob um(a) escravi-
zado(a), no pelourinho, em 1822 é a mesma dos menores de idade, na 
Fazenda Brasil Verde, que apanharam por estar doentes demais para 
conseguirem trabalhar, naquele março de 2000, em pleno III milênio. 

Se este artigo, de alguma forma, trouxer considerações que 
permitam a continuidade do debate sobre esta necessidade de mudan-
ças sociais, pedagógicas, políticas, econômicas e culturais no país para 
eliminar definitivamente o trabalho escravo moderno e o racismo em 
todas as suas variáveis, terá cumprido o seu desiderato. 
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1. INTRODUÇÃO: PREMISSAS PARA A CONCEPÇÃO DE 
ESCOLAS DOUTRINÁRIAS REGIONAIS

A doutrina é uma das mais importantes fontes do Direito.
Segundo Orlando Gomes2, essa função, cultivada nas Facul-

dades de Direito, tem por objetivo de formar uma “consciência crítica, 
que, inspirada na primazia da vocação ecumênica do homem, alimenta 
o espírito da moderação, infenso aos radicalismos e às polarizações 
paralisantes da inteligência, ou intoxicantes do coração”. 

Assim, se o jurista exerce tamanha influência nas diversas for-
mas de manifestação do direito, que dirá sobre aqueles que operam esse 
ramo jurídico que o doutrinador pontifica.

Em outras palavras: a capacidade aglutinadora dos Mestres e 
líderes intelectuais são determinantes para a formação de escolas aca-
dêmicas, entendidas como o agrupamento de estudiosos, destinado a 
examinar diversos temas, tendo por fundamento um elo comum, que 
pode por meio da ideologia, afinidade de pensamento, dentre outros.

Em muitos casos, esse elo pode ser regional.
Tome-se o exemplo das casas acadêmicas de São Paulo. No 

campo do Direito Tributário, podemos citar o caso do Prof. Geraldo 
Ataliba, que chefiou um verdadeiro secto de tributaristas, em torno da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, voltados para o estudo 
da constitucionalidade da tributação, chegando a acumular, mais de 80 
seguidores, dos quais se destacam Roque Carrazza, Paulo de Barros 
Carvalho etc. 3

2  GOMES, Orlando. Harengas. Bahia, 1971, p. 46.
3  CARRAZZA, Roque Antonio. Geraldo Ataliba: o homem, o reitor, o mestre de vida. São Paulo: Educ, 
2018, p. 98 a 102.
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Para citar outro exemplo do Sudeste, alguns dos discípulos de 
Ataliba que vinham de outros Estados, como Misabel Derzi e Sacha 
Calmon, criaram eles, próprios, um grupo de estudiosos do Direito 
Tributário, dessa vez caracterizada pelo elo comum da regionalização 
mineira. 4

E a Bahia?
De regra, pode ser observada, na tradição do século XX, uma 

seleta plêiade de juristas renomados nacionalmente e internacional-
mente — citem-se como exemplos J.J Calmon de Passos, Josaphat 
Marinho, Edvaldo Brito, Raul Chaves — mas, pelas circunstâncias 
culturais do Estado, não puderam ter sobre si o mesmo fenômeno de 
agrupamento descrito acima.

Uma das poucas exceções que podem ser observadas, na qual 
grandes nomes recorrentemente referenciados nacionalmente em um 
ramo do Direito, fora, justamente, no campo do Direito do Trabalho.

É José Augusto Rodrigues Pinto, um dos autores retratados 
nesse estudo, quem melhor nos elucida sobre o tema:

Estão aí, portanto, os alicerces do que, sem favor, se pode 
considerar os dois grandes pólos originários da investigação 
e sistematização do juslaboralismo no Brasil, que por isso 
acabaram identificados como Escola Baiana e Escola Paulista 
de Direito do Trabalho. A primeira, liderada por Orlando 
Gomes, se institucionalizou no Instituto Bahiano de Direi-
to do Trabalho e na Revista Ergon, criada por ele e Pinho 
Pedreira, continuada por José Catharino e afinal incorporada 
ao próprio Instituto. A segunda, liderada por Cesarino Junior, 
se institucionalizou no Instituto Brasileiro de Direito Social, 
estando ambos esses importantes centros de cultura jurídica 
em plena atividade até os dias atuais.5 

4  MOREIRA, André Mendes et. al. (Orgs.). Direito Tributário: uma visão da escola mineira – em 
homenagem ao professor Sacha Calmon Navarro Coelho. Belo Horizonte: Letramento – Casa do Direito, 
2020, p. 13-14.
5  PINTO, José Augusto Rodrigues. A escola baiana de Direito do Trabalho. In: Fórum Internacional 
sobre Perspectivas do Direito e do Processo do Trabalho. Brasília: Tribunal Superior do Trabalho, 2006, 
p. 2.
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Esse autor lista dois motivos pelos quais esse agrupamento foi 
passível de ser observado na Bahia, em torno do Direito do Trabalho: 
a) o fato de Salvador ter sido a primeira capital colonial, resultando na 
criação, no âmbito da cidade, de diversos ofícios profissionais, forman-
do-se de logo, relações de trabalho, representações de categorias etc.; b) 
ter sido salvador a pioneira na promoção de instrumentos de amparo 
social e valorização do trabalhador, como a “Cia. Empório Industrial 
do Norte”, criada em 1897, por Luiz Tarquinio.

Assim, o presente estudo busca examinar as principais contri-
buições de alguns dos que pertenceram ao grupo de baianos ilustres que 
pontificaram no Direito do Trabalho. Esse esforço gerou frutos, pois 
permitiu a formação de uma geração subsequente de justrabalhistas 
baianos de bastante relevância, como os Ministros Alberto Balazeiro 
e Cláudio Brandão, do TST, e professores como Rodolfo Pamplona, 
Luciano Martinez, Edilton Meireles, Valton Pessoa, Danilo Gaspar, 
Adriana Wyzykowski dentre tantos outros.

Sem a influência e a valorização desses Mestres que nos antece-
deram, não seria possível o desenvolvimento da doutrina justrabalhista 
em nosso Estado. 

2. ORLANDO GOMES

Orlando Gomes dos Santos é natural de Salvador, Bahia, nas-
cido em 7 de julho de 1909, tendo falecido em 29 de julho de 1988.

Foi Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Univer-
sidade Federal da Bahia, recebendo, posteriormente, o título de Pro-
fessor Emérito da mesma Universidade. Foi homenageado, ainda, com 
o título de Professor Honorário da Universidade Católica de Salvador 
e, também, de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra.

Muito embora tenha se notabilizado enquanto um estudioso 
do Direito Civil, Orlando Gomes foi responsável pela construção de 
diversos outros ramos jurídicos no pensamento doutrinário brasileiro.
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Citem-se o Direito Econômico, a Sociologia Jurídica e, para o 
propósito deste estudo, o Direito do Trabalho.

Foi um dos responsáveis pela consolidação do Direito do Tra-
balho como disciplina autônoma no Brasil e pela ampliação de sua 
abordagem científica e acadêmica na Bahia. E tanto o é, que sua tese 
para ingresso na Faculdade de Direito da Bahia foi denominada “A 
convenção coletiva do trabalho”, publicada logo depois.6

Conforme o seu traço de homem criativo e prospectivo, con-
forme ressalta o seu mais notável discípulo, Edvaldo Brito7, versou 
sobre um tema até, então, praticamente desconhecido no bojo de uma 
disciplina que, sequer, poderia ser considerada, de maneira unânime, 
como autônoma no ensino jurídico do Brasil.

É o que reconhece o próprio Orlando Gomes, em seus primei-
ros anos de cátedra, em pouco conhecido estudo, denominado “Curso 
de Direito Operario”, no qual assim sustenta:

O problema da autonomia do Direito Operario tem suscitado 
vivas controvérsias. Envolvendo, na sua solução, o problema 
maior da especialização do Direito, divide em duas correntes 
perfeitamente definidas que se ocupam do assunto, com 
espírito filosófico. [...]

O exemplo do Direito Administrativo e do Direito Comercial 
é convincente. Ambos se emanciparam, o primeiro do Direito 
Político, o segundo, do Direito Civil. [...] Com tudo isto quer 
se demonstrar que não é esta a vez primeira em que se processa 
uma dissociação, para o nascimento, por sissiparidade de um 
novo ramo de Direito. 

Não basta, porem. É preciso comprovar a necessidade da 
autonomia. 

Ninguem melhor do que GALLART FOLCH justificou-a. 
Para êle, o Direito Operario constitue uma especialidade 

6  GOMES, Orlando. A Convenção Coletiva do Trabalho. Salvador, Gráfica Popular, 1936.
7  GOMES, Orlando. Direito e Desenvolvimento. 2ª ed. Revista e atualizada por Edvaldo Brito. Rio de 
Janeiro, GZ Editora, 2022, p. IX.
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jurídica porque suas instituições teem brotado, obedecendo a 
causas que lhes são específicas, porque tem fatores próprios 
de desenvolvimento, porque sua matéria esta perfeitamente 
delimitada na realidade social e porque seus fundamentos 
doutrinários são diferentes dos demais ramos do Direito.8

Foi justamente este espírito inovador que fez com que Orlando 
Gomes tivesse suas primeiras obras acadêmicas voltadas ao Direito 
do Trabalho, como “Direito do Trabalho: Estudos” (1941)9, no qual 
discorre sobre temáticas como a influência da legislação do trabalho 
na evolução do Direito, a estabilidade dos empregados e a Justiça do 
Trabalho no Brasil.

Aliás, sua preocupação social10 fez com que pudesse enxergar o 
Direito do Trabalho como um importante mecanismo de socialização 
do Direito. Conjuntamente a decretação da Consolidação das Leis do 
Trabalho, Orlando Gomes já defendia garantias de grande relevância 
para o trabalhador brasileiro, tendo como exemplo elucidativo seu 
brilhante estudo sobre o salário. 

Ainda em 1947, dissertava sobre temas que representavam um 
pensamento muito avançado para a época, como o princípio do salário 
igual, evitando tratamento distinto de empregados em razão do sexo, 
explicando que “esse procedimento, além de injusto, consagrava uma 
desvantajosa concorrência à mão de obra masculina, agravando a crise 
do desemprego”.11

Esta é a marca de Orlando Gomes: alto rigor e padrão dogmá-
tico aliado a uma rara preocupação social.

8  GOMES, Orlando. Curso de Direito Operario. In: Revista da Faculdade de Direito da Bahia. Vol. 13. 
Bahia, Tipografia Naval, 1938, p. 91-92.
9  GOMES, Orlando. Direito do trabalho: estudos. Imprenta: Bahia, Forum, 1941.
10  Cf. “O que mais impressiona a quem observa trabalhos de teor sociológico de Orlando Gomes é a 
sensibilidade por ele demonstrada para com os fenômenos sociais; e essa impressão ainda é mais profunda 
em quem se acostumou à sua obra de jurista rigoroso e esquemático, preocupado, acima de tudo, com a 
verdadeira dogmática jurídica”. MACHADO NETO, Zahidê. In: Estudos jurídicos em homenagem ao 
professor Orlando Gomes. JJ Calmon de Passos (Coord.) Imprenta: Rio de Janeiro, Forense, 1979, p. XXIX.
11  GOMES, Orlando. O salário no Direito brasileiro. Rio de Janeiro, José Konfino – Editor, 1947, p. 89.
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Orlando Gomes também foi um agente de atividades intensas 
no âmbito da Justiça do Trabalho no Brasil. Somente a título elucidativo, 
foi o primeiro Juiz do Trabalho da Bahia, sendo assim considerado, por 
ter sido o primeiro presidente da Junta de Conciliação e Julgamento do 
Trabalho em Salvador.   

Tal circunstância o fez cultivar algumas críticas, ressaltando que “a 
entrega ao mesmo órgão judicante das funções de conciliação e julgamento 
é um defeito de estrutura que tem determinado consequências práticas 
inadmissíveis no desempenho de boa administração da Justiça.”.12

A abordagem reflexiva de Orlando Gomes sobre o tema acabou 
por tocar, também, na discussão acerca da natureza ordinária ou especial da 
jurisdição da Justiça do Trabalho; dificuldade de processamento, à época, 
de reclamações trabalhistas, tendo em vista a junção de juízes leigos e 
togados nas Juntas; discriminação de processos a partir do seu grau de 
complexidade; o esvaziamento da Justiça do Trabalho; dentre outros.13

Além disso, também contribuiu para a consolidação do estudo 
do Direito Coletivo do Trabalho no país, sendo um dos precursores na 
tratativa de temas como a convenção coletiva de trabalho (conforme 
já visto); a autonomia privada coletiva, enquanto categoria emergente 
que estaria se nivelando aos interesses individuais, refletindo na análise 
de hipóteses de sua incidência, como o direito de greve.

Enfim, é imensa a contribuição de Orlando Gomes para o 
Direito do Trabalho. 

3. JOSÉ MARTINS CATHARINO

Nascido em Salvador, Bahia, no dia 3 de dezembro de 1918, 
José Martins Catharino foi conhecido no meio social como “Zezé 
Catharino”.

12  GOMES, Orlando. Questões de Direito do Trabalho. São Paulo, LTr Editora, 1974, p. 66.
13  Op. cit. p. 60 e segs.
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Atuante advogado por 64 anos (entre 1939 e 2003), foi Profes-
sor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Federal da 
Bahia, a qual também lhe conferiu o título de Professor Emérito, além 
de ter sido Professor Titular de Direito do Trabalho da Universidade 
Católica do Salvador.

Foi responsável pela elaboração de mais de 360 obras acadê-
micas sobre o Direito do Trabalho, de modo a consolidar sua vasta 
contribuição para o estudo da disciplina no Estado e no país.

No entanto, conforme nos ressalta o professor Murilo Carvalho 
Sampaio Oliveira14, também atuante no Estado da Bahia e docente de 
Direito e Processo do Trabalho da UFBA, podem ser destacadas as 
seguintes obras: O Tratado Jurídico do Salário (1951); Compêndio de 
Direito do Trabalho - 2 volumes (1972); Tratado Elementar de Direito 
Sindical (1977); Neoliberalismo e sequela (1997).

A primeira pode ser considerada como uma das mais importan-
tes obras sobre o salário na doutrina pátria, chamando atenção para a 
abordagem conceitual profunda na descrição dos elementos abordados 
no estudo. Veja-se, por exemplo, como disserta sobre o conceito de 
onerosidade:

Pode-se mesmo afirmar que a idéia de Justiça, aplicada ao 
salário, torna seu conceito profundamente instável, difícil 
de ser contido em definição meramente doutrinária. Muitas 
vezes faz-se difícil apurar quando é possível, juridicamente, 
considerar certas parcelas recebidas pelo trabalhador como 
salário, em que pese sua ampla concepção, derivada da inegável 
universalidade do contrato individual de trabalho que, por seu 
turno, resulta do direito a que pertence.

14  OLVEIRA, Murilo C. S. José Martins Catharino: um baiano construtor do Direito do Trabalho. In: 
Seminário Quem é Quem no Direito do Trabalho. Jorge Luiz Souto Maior; Gustavo Seferian Scheffer 
Machado; Claudia Urano Machado Piovesana; Daniel Bianchi; Giovanna Maria Magalhães Souto Maior; 
José Carlos de Carvalho Baboin; Lara Porto Renó; Rodrigo de Almeida Gama; Tainã Góis (Coords.). São 
Paulo, LTr, 2019, p. 169 e segs.
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A ampliação excessiva do conceito de onerosidade pode 
conduzir a limites indefensáveis. Assim acontece quando ela é 
confundida com a própria gratuidade a si contraditória. O erro 
provém, então, da adoção extremada do princípio: a forma do 
salário, assim como a espécie do trabalho, sejam quais forem, 
são compatíveis com o contrato individual de trabalho. Ora, se 
o trabalho não é considerado oneroso por quem presta, ou se a 
outra parte nenhum ônus dispende para possibilitá-lo, a rela-
ção resultante não decorre do contrato individual de trabalho. 
Além disto, se ambas as partes não visam a comutação de seus 
esforços, e cada uma não procura se beneficiar com a prestação 
alheia, não se poderá falar em onerosidade.15

Sua vasta experiência como advogado e professor fez com que, 
ao longo da vida, fosse construindo substrato intelectual para conciliar 
uma impressionante mescla entre a teoria e o pragmatismo. Surpreende 
esse diagnóstico realizado sobre a Justiça do Trabalho:

É sumamente preocupante a situação. Há muito a Justiça do 
Trabalho padece de endemia, causada principalmente pelo 
número alarmante de processos, o que provoca a perda de 
sua autenticidade, sua desfuncionalidade, e a torna cada vez 
mais distante de sua finalidade primordial. A inadimplência 
dos empregadores generalizada e as reclamações revanchistas, 
com pedidos inflacionados, sem suporte fatual, são fatores 
concorrentes dessa situação. Esse surto endêmico quantitativo 
causa uma sequela de defeitos, tais como a absurda demora dos 
processos e a redução da qualidade dos julgados. Não é nosso 
propósito, no momento, tratar intensa e extensivamente da 
etiologia da pestilência dessa situação, mas, apenas, citar algu-
mas causas não estruturais pouco lembradas. Os juros de mora 
de 1 % ao mês constituem uma delas, em contraste com os 
bancários. Pode-se até dizer que uma empresa é mal adminis-
trada quando seus responsáveis pagam correta e pontualmente 
o que é devido aos seus empregados. A falta de condenação 
em honorários de sucumbência é outro fator concorrente do 
número e da demora dos processos. Na segunda instância 
ordinária, a quantidade de processos produz acentuada re-
dução da qualidade dos julgamentos. Alguns deles: a falta ou 
deficiência de relatório; a impessoalidade dos votos, acórdãos e 

15  MARTINS CATHARINO, José. Tratado Jurídico do Salário. Rio de Janeiro, Livraria Editora 
Freitas Bastos, 1951, p. 75.
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despachos de recurso de revista; a sustentação oral antes de o 
caso ser conhecido pelo colegiado, com a duração ilegal de dez 
minutos; os julgados lacônicos e lacunosos, ensejando número 
avultado de embargos de declaração, etc. Pode-se considerar 
também efeito dessa calamidade quantitativa, nos tribunais, a 
transformação, de fato, de julgamentos colegiados em singula-
res, o que se tomou regra quanto ao agravo de instrumento e 
aos embargos de declaração.16

Também impende ressaltar a imensa contribuição do professor 
José Martins Catharino para o estudo da subordinação enquanto pres-
suposto das relações de emprego. 

Como se sabe, o art. 3º da CLT prevê que “considera-se empre-
gado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob a dependência deste e mediante salário.” (grifos nossos).

Questão de imensa importância — sobretudo nos primeiros 
anos de sua vigência, que coincidem com o início das atividades profis-
sionais e acadêmicas do autor retratado — é a definição e delimitação 
dos contornos jurídicos do que viria a ser esta dependência a que se 
submeteria o empregado.

Por muito tempo, como herança histórica da desigualdade 
social no Brasil, esta dependência podia ser observada em termos 
extremos, no sentido de total sujeição tendo em vista a necessidade de 
sobrevivência com base em fatores eminentemente econômicos.

Nesse sentido, José Martins Catharino17 foi responsável pela 
defesa de uma subordinação restrita ao ambiente de trabalho, de 
modo a que o empregado disponha de maior segurança patrimonial 
para, mediante o exercício de sua dignidade, poder laborar enquanto 
principal meio de vida, mas, com a proteção no sentido de que existam 
garantias que lhe sejam conferidas a fim de assegurar os seus direitos 

16  MARTINS, José Catharino. A Justiça do Trabalho Brasileira. Evolução Institucional, Diagnóstico, 
Terapêutica, Prognósticos. In: Rev. TST. Brasília, vol. 66, nº 4, o ut/dez 2000, p. 94, 95.
17  CATHARINO, José Martins. Compêndio Universitário de Direito do Trabalho. São Paulo: Editora 
Jurídica e Universitária, 1972. v. I. p. 261-262.
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fundamentais de bem-estar social, ligados à garantia do mínimo exis-
tencial para o cidadão.

Reconhece-se, assim, a defesa de um Direito do Trabalho 
emancipatório para o hipossuficiente na relação de emprego: eis uma 
magnífica contribuição de José Martins Catharino para o juslaboralis-
mo na Bahia e no Brasil. É como diz Evaristo de Moraes:

Catharino nunca é vulgar, emprestando grande elevação aos 
temas que trata, pelo seu inegável talento, profunda cultura 
geral e especializada, além da sua acurada metodologia. Não 
é um improvisador nem um superficial, tudo que expõe o 
faz bem, com clareza e inteiro domínio da matéria. Não se 
aventura a cuidar de nenhum assunto – quer em livro, em aula 
ou em parecer – sem antes fazer uma exaustiva pesquisa no 
país e no exterior, comparecendo aos congressos e seminários, 
dos quais participa ativamente, com teses próprias e debates 
no plenário. Nunca se omite e em todos eles deixa a sua marca 
inconfundível, vencedor ou vencido.18

4. CARLOS COQUEIJO COSTA

Nascido em Salvador, no dia 5 de janeiro de 1924, Carlos Co-
queijo Torreão da Costa foi uma das mais brilhantes personalidades do 
Direito no Brasil.

É, até hoje, um dos mais lembrados professores, tanto da Uni-
versidade Federal da Bahia, como da Universidade de Brasília.

Vale lembrar, aliás, que a personalidade de Coqueijo é aquela 
denominada de multifacetária: além de formado em Direito, pela Uni-
versidade Federal da Bahia, foi, também, formado em Filosofia pela 
Universidade Católica do Salvador.

Assim, teve uma formação cultural impressionante, publicando 
periodicamente suas crônicas no jornal baiano A Tarde, o que originou 
na publicação do seu livro “Mais dia, menos dia”, que contou, inclusive, 
com o prefácio do escritor Jorge Amado.

18  APUD OLVEIRA, Murilo C. S. Op. cit. p. 169. 
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Enfim, volte-se ao objeto do presente estudo, que é a contri-
buição do autor examinado para o Direito do Trabalho na Bahia e no 
Brasil.

Com apenas 22 anos, ingressou na Justiça do Trabalho, en-
quanto juiz togado, em carreira que veio a ocupar cargos enquanto 
desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e, 
finalmente, de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, no qual veio 
a se tornar um dos mais históricos e notáveis membros.

São essas as palavras do Min. Carlos Mário da Silva Velloso: 

Coqueijo Costa foi, na verdade, tudo o que quis ser: foi dos 
maiores juízes do Brasil. No Tribunal do Trabalho da Bahia, 
sua terra natal, ninguém o superava; no Tribunal Superior 
do Trabalho, os seus votos fizeram escola e lhe granjearam 
a estima, o respeito e a admiração de seus colegas e dos 
advogados brasileiros. Coqueijo presidiu o Regional baiano e 
o Tribunal Superior do Trabalho. Revelou-se, então, notável 
administrador, que sabia prever para prover. Na Presidência 
do TST, contou com a colaboração, que, no discurso que 
proferiu por ocasião do término do seu mandato, declarou ter 
sido inestimável, de sua mulher e colaboradora, «da musa mais 
terna e dedicada, Aydil de nome», na observação feliz de Jorge 
Amado, ao prefaciar «Mais Dia, Menos Dia», livro de crônicas 
de Coqueijo (Editora Itapuã, Salvador, BA, 1972.19

Tal representação foi marcada em personalidades como Ives 
Gandra Filho, atual decano do TST, que foi assessor do Ministro Co-
queijo naquela Corte; o seu legado e a forte influência do gene baiano 
também marcam juristas como Claudio Mascarenhas Brandão e Al-
berto Bastos Balazeiro, ambos do Estado da Bahia, também membros 
da mais alta Corte laboral do país.

A influência do Ministro Coqueijo Costa deu-se, também, na 
academia.

19  VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Coqueijo Costa, o juiz e o homem. In: Revista do Tribunal 
Federal de Recursos. Vol. 154. Brasília, fev./1988, p. 433.
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Foi, talvez, a mais importante voz doutrinária do Processo do 
Trabalho, em um tempo em que sua autonomia era questionada diante 
da predominância dos Processos Civil e Penal.

Nos debates da conformação da disciplina em paralelo ao 
andamento dos trabalhos da Assembleia Constituinte de 1988, foram 
suas palavras:

8. Considero como tendências marcantes do direito processual 
do trabalho as seguintes: 

a) persistirá a unidade processual, que é com patível com os 
distintos ramos processuais e com a especialização Judiciária 
e não infirma a autonomia do direito processual do trabalho, 
que tem matéria extensa, principiologia peculiar, doutrina 
homogénea e método próprio. Autonomia não se opõe à 
unidade. Não ocorrerá, pelo menos no Brasil, o que se deu com 
o processo comercial, que foi autónomo e voltou a se integrar 
no processo civil.

 b) tornam-se necessários o reconhecimento e a afirmação 
constitucional da existência autónoma do direito processual 
do trabalho, num artigo, pelo menos, que lhe delineie e trace 
as grandes linhas, cuja redação, propomos assim:

 “O direito processual do trabalho é autônomo, fortemente 
oral e concentrado, adota a imediatidade, o impulso oficial, 
a celeridade, a simplificação de formas, a economia recursal, 
a finalidade social, a irrenunciabilidade de direitos de ordem 
pública, o “jus postulandi” das partes, a representação e a subs-
tituição processual pelo sindicato obreiro, o foro de eleição 
em prol do trabalhador, visa primordialmente a conciliação 
judicial, inverte o ônus da prova para beneficiar o empregado, 
autoriza a decidir por eqüidade, e, na dúvida ou ante a prova 
dividida, a favor do trabalhador, dispõe que a prescrição só 
começa a correr do dia do rompimento do contrato e que o 
processo é gratuito para o empregado.20

20  COSTA, Carlos Coqueijo. Tendências atuais do direito processual do trabalho. Revista do Tribunal 
Superior do Trabalho, vol. 56. São Paulo, 1987, p. 85.
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Também se faz necessária uma análise de seus livros, de grande 
importância no estudo do Direito e Processo do Trabalho. 

Sua obra didática “Direito Processual do Trabalho” é verdadeira 
marca do traço doutrinário de Coqueijo Costa: análise, sempre, pano-
râmica dos institutos — sendo aí incluídas as mais basilares noções de 
Teoria Geral do Processo, perpassando pela disciplina da CLT, em diá-
logo com o CPC, até chegar ao funcionamento da Justiça do Trabalho.

Também é marcante seu livro sobre Ação Rescisória. Apesar 
de se tratar de obra mais distante do cerne do Direito do Trabalho, 
mereceu o recebimento da Medalha-Mérito, conferida pela Academia 
Brasileira de Letras Jurídicas, em 1982, reconhecendo a sua contribui-
ção para o desenvolvimento acadêmico do tema.

A peculiaridade da Justiça do Trabalho também foi um dos 
pontos de observância do Ministro Coqueijo em sua obra “Princípios 
de Direito Processual do Trabalho”, publicada em 1976. 

Defendia, ali, que o juiz do trabalho, por possuir uma visão 
social mais aguçada, teria a prerrogativa de manejar os ritos procedi-
mentais com criatividade e adaptação, justamente em razão da necessi-
dade de efetivação dos princípios que visara defender, como economia, 
celeridade, impulso oficial, foro de eleição em favor do trabalhador, 
simplicidade, justiça e patrocínio gratuitos, prevalência da conciliação, 
substituição processual dos membros do sindicato pelo órgão, inversão 
do ônus da prova a favor do trabalhador, especialização, soma de pode-
res inquisitórios do juiz, aplicação do princípio da proteção na decisão 
que favoreça o carente da assistência social nos casos de dúvida ou 
prova dividida etc. 21

Destaca-se, também, seu livro sobre o Mandado de Segurança, 
no qual fez valer a interferência defendida entre Processo do Trabalho 
e Constituição — conforme exposto acima — no sentido de que os 

21  COQUEIJO COSTA, Carlos. Princípios de direito processual do trabalho: na doutrina, na 
constituição, na lei, nos prejulgados e súmulas do TST e nas súmulas do STF. São Paulo, Edições LTr, 
1976; 
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instrumentos de ações constitucionais possam, também, servir a efeti-
var direitos e garantias que estejam no âmbito trabalhista. É imensa a 
contribuição de Coqueijo Costa. 

5. ELSON GOTTSCHALK

Nascido em 1914, no Município da Rio de Contas, localizado 
no sudoeste da Bahia, Elson Gottschalk também fora um dos grandes 
expoentes do Direito do Trabalho na Bahia e no Brasil.

Foi Professor Adjunto de Direito do Trabalho da Universidade 
Federal da Bahia.

Ocupou diversos cargos nas carreiras jurídicas baianas, tendo 
sido Promotor de Justiça do Estado da Bahia, Presidente da 1ª Junta 
de Conciliação e Julgamento de Salvador, e, posteriormente, Desem-
bargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

Durante todos os cargos que ocupou, Elson Gottschalk pôde, 
verdadeiramente, pontificar no exercício de cada mister.

Tal experiência lhe permitiu desenvolver temas do Direito do 
Trabalho intimamente ligados aos direitos dos hipossuficientes.

Destaque-se, nesse sentido, seus escritos sobre as férias. Escre-
vendo o “Instituto das férias”, em 1953; e “Férias anuais remuneradas”, 
em 1956, contribui para a delimitação do estudo sobre o tema, a come-
çar pela concepção jurídica que seria atribuída às férias, sendo até hoje 
uma das mais utilizadas para conceituá-la:

O direito do empregado  de interromper o trabalho por ini-
ciativa do  empregador, durante um período variável em cada 
ano, sem perda da remuneração, cumpridas certas condições 
de tempo no ano anterior, a fim de atender aos deveres de 
restauração orgânica e de vida social22

22  GOTTSCHALK, Elson. Férias Anuais Remuneradas. São Paulo: Max Limonad, 1956, p. 14.
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Foi, nesse viés, responsável por abordar o tema a partir de pon-
tos de vista até então não muito enfrentados, como o aproveitamento 
útil do lazer, e dupla feição das férias: a de obrigação de abstenção de 
trabalho; e a de direito exigível do empregador.

Outra obra de imensa importância foi sua tese sobre o jus 
variandi, de 1956.

Em um tempo de construção das relações de trabalho segundo 
os direitos sociais, suas opiniões foram fundamentais, no sentido de 
instituir a necessidade da tomada de decisões bilaterais em alterações 
do contrato de trabalho.

Assim, foi de grande valia sua contribuição doutrinária para a 
manutenção da estabilidade do empregado, restringindo as hipóteses 
de alteração do contrato de trabalho apenas a aquelas de motivo de 
força maior, expressas na forma de serviços inadiáveis, ou cuja execução 
acarrete prejuízo manifesto.

Há, ainda, a sua notável cooperação para a aproximação 
acadêmica do Brasil com a Itália no campo do Direito do Trabalho, 
com a organização de seminários, tradução de livros e promoção de 
intercâmbios culturais.

Foi, assim, com a tradução do clássico “Corso di Diritto del La-
voro”, da jurista italiana Luiza Riva Sanseverino, cuja versão brasileira 
teve esse trabalho de adaptação justificado pela editora LTr da seguinte 
forma, relatada pelo Min. Arnaldo Süssekind:

Os laços envolvendo o novo membro desta Casa na cultura 
italiana assumiu grandeza especial no estreito vínculo espiritu-
al que manteve com a notável jurista Luiza Riva Sanseverino. 
Foi em razão dessa amizade que a saudosa professora veio por 
duas vezes ao Brasil: em 1972, para o IV Congresso Iberoa-
mericano de Direito do Trabalho e Previdência Social, quando 
participou, juntamente com Elson, da V Comissão, que tive 
a honra de presidir; um ano depois, sempre ao lado de nosso 
confrade, para proferir inesquecíveis conferências em algumas 
Universidades brasileiras. Daí nasceu o convite da LTr Editora 
e da Universidade de São Paulo para que Sanseverino auto-
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rizasse Gottschalk a traduzir o clássico “Corso di Diritto del 
Lavoro”, já na sua undécima edição italiana. Conforme assi-
nalaram as editoras ao abrirem a publicação no nosso idioma:

“Fixando o nome do professor Elson G. Gottschalk, os res-
ponsáveis pela Editora e pela Universidade nada mais fizeram 
do que conjugar a dimensão da obra e estatura de seu artífice 
com a perícia e competência do tradutor. A obra jurídica é 
a um tempo obra de arte, e tal como o restaurador de uma 
relíquia há de ser consumado artista, também o tradutor deve 
estar possuído, no ato de recriação, daquela sensibilidade capaz 
de penetrar não só a obra mas o pensamento e o sentimento de 
seu autor. O Prof. Gottschalk alia à qualidade de consumado 
jurista a condição de velho amigo da Autora do CORSO, com 
a qual mantém, desde longos anos, assídua correspondência, e 
relações de amizade pessoal, conhecendo, proximamente, seu 
pensamento.23

Deve-se assinalar, também, o que pode ser considerada a 
sua magum opus, enquanto obra didática, que foi o “Curso 
de Direito do Trabalho”, escrito em coautoria com o Mestre 
Orlando Gomes, já citado neste estudo.

Sobre os autores, ficam registradas, mais uma vez, as palavras 
do eminente Ministro Arnaldo Lopes Süssekind:

“A partir de 1957, Gottschalk respondeu à sua vocação de 
professor. Nesse ano obteve, por concurso, a livre docência da 
Faculdade onde se tornara afilhado de formatura do mestre 
Orlando Gomes. Dois anos depois conquistou a cátedra de 
Direito do Trabalho, sendo, em 1970, eleito Vice-Diretor da 
Faculdade. Em 1972, no exercício da direção da Faculdade, 
coordenou o “I Simpósio Latino-Americano de Direito do 
Trabalho e da Previdência Social”, que congregou na Bahia 
renomados juslaboristas do nosso continente. [...]

Além desses dados, que revelam o invulgar sucesso da vida pú-
blica de Elson Gottschalk, cumpre aduzir que ele participou, 
com brilho, de diversos congressos nacionais e internacionais e 
publicor centenas de trabalhos em revistas técnicas latinoame-
ricanas. Contudo, acima de todos os fatos aqui narrados, o que 

23  SÜSSEKIND, Arnaldo Lopes. Saudação a Gottschalk. In: Revista do Tribunal Superior do Trabalho 
– Ano 1989. São Paulo, LTr, 1990, p. 147.
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está marcado com letras de ouro no seu coração é, indubitavel-
mente, o seu relacionamento com o preclaro Orlando Gomes, 
que dignificou esta Academia como titular da Cadeira n. 1. 
Esse mestre do Direito se tornou, a pouco e pouco, não apenas 
um dileto e fraterno amigo de Elson, com intensa convivência 
dentro e fora dos círculos jurídicos, mas uma espécie de pai 
espiritual e paradigma, a motivar-lhe a inabalável crença nos 
valores e instrumentos do Direito.”24

Ficam-lhe rendidas, portanto, estas homenagens pela magnífica 
contribuição.

6. LUIZ DE PINHO PEDREIRA DA SILVA

Nascido ao dia 20 de outubro de 1916, Luiz de Pinho Pedreira 
da Silva foi um dos mais relevantes juslaboralistas baianos e brasileiros.

Formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia, no 
ano de 1938, pertencendo a uma turma composta por Ademar Nunes 
Vieira, depois prefeito de Jequié, e o Mestre Josaphat Marinho, emi-
nente professor brasileiro, que viera a se tornar um de seus melhores 
amigos. 25

Obteve a livre-docência pela Faculdade de Direito da Univer-
sidade Federal da Bahia, de onde pontificou na disciplina do Direito 
do Trabalho.

Para além da atividade acadêmica, teve importante atuação no 
âmbito do Ministério Público do Trabalho na Bahia, tendo sido seu 
procurador-chefe, em cargo a partir do qual foi nomeado para compor 
o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Nessa condição, fora 
algumas vezes convocado para ocupar o cargo de Ministro substituto 
do Tribunal Superior do Trabalho.

24  Ibid., p. 146, 148.
25  ALMEIDA, Luiz. Mestre Josaphat: Um Militante da Democracia. Feira de Santana, Santa Rita 
Editora Gráfica Ltda, 2008, p. 54.
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No âmbito das letras jurídicas, suas incursões acadêmicas lhe 
renderam reconhecimento nacional pela profundidade e qualidade. 
Destacam-se seus estudos sobre os princípios do Direito do Trabalho 
e a reparação do dano moral nas relações trabalhistas.

Qualquer estudante de Direito que deseje aprofundar-se 
nessa temática da principiologia26, deve, quase que obrigatoriamente, 
ter como obras de consulta os estudos do Prof. Pinho Pedreira, que 
somente se equiparam aos estudos do Mestre Americo Plá Rodriguez.

A grande base estruturante de qualquer sistema, ordenamento 
e microssistema jurídico são os seus princípios. Nesse sentido, as obras 
do Professor Luiz de Pinho Pedreira da Silva servem, portanto, como 
um norteador axiológico para a interpretação jurídica de todo e qual-
quer elemento constitutivo da disciplina Direito do Trabalho.

São suas palavras:

Com o passar do tempo o leque dos princípios foi se am-
pliando, a ponto de afirmar Américo Plá Rodríguez que em 
14 autores que abordaram alguma enumeração de princípios 
pôde contabilizar 25 princípios diferentes, embora alguns 
recebam mais de uma denominação. Acha curioso, porém, 
que nenhum autor aceite mais de seis ou sete princípios. Hoje 
são considerados como princípios do Direito do Trabalho o 
de proteção ao trabalhador, o princípio pró-operário, o de 
norma mais favorável e o de condição mais benéfica (para 
alguns sub-princípios de proteção), o de irrenunciabilidade de 
direitos pelo trabalhador, o de continuidade, o de igualdade de 
tratamento, o de primazia da realidade e o da razoabilidade 
(estes três últimos para alguns). O de rendimento não subsistiu 
porque se confunde com o dever de diligência do trabalhador. 
É certo que alguns desses princípios não são exclusivos do 
Direito do Trabalho, mas, como assinala Plá Rodríguez, o 
fato de não se falar de princípios próprios ou peculiares do 
Direito do Trabalho não significa necessariamente que todos 
sejam diferentes de todos os que inspiram os outros ramos 
jurídicos. Pode haver algum repetido ou similar que se aplique 

26  SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Principiologia do Direito do Trabalho. São Paulo, LTr, 1999.
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da mesma forma, ou com muito ligeiras variantes, em mais de 
um ramo do direito.27

Assim, vislumbrar o Direito do Trabalho a partir da ótica de 
seus princípios não é mais do que seguir o mandamento constitucional 
de proteção do hipossuficiente:

Pareceu-nos sempre que em tempo algum o fim, em última 
instância, do Direito do Trabalho foi a proteção ao trabalhador, 
pois não seria possível a existência, no regime capitalista, de 
um ramo do direito em contradição com os interesses da classe 
dirigente, enfim de um direito de classe, a classe trabalhadora, 
como visualizaram autores do melhor quilate. Para nós, ontem 
como hoje, a finalidade imediata do Direito do Trabalho é a 
proteção ao trabalhador, mas a finalidade mediata o equilíbrio 
social ou, como se exprime com maior propriedade Wolfgang 
Daubler, na conservação do status quo social”. Tanto assim é 
que a proteção esbarra nos postulados fundamentais da ordem 
jurídica dos países de economia de mercado como o direito 
de propriedade e as restrições à greve. Não se trata de um 
direito excepcional, que rompa com esses postulados, e sim 
de um direito especial, incorporado ao ordenamento geral e 
aos seus princípios fundamentais, embora adaptando-se às 
exigências sociais que reclamam um tratamento diferenciado 
a certa categoria de pessoas, os trabalhadores, em razão de sua 
inferioridade econômica, hierárquica e cultural. Intérpretes 
marxistas da disciplina (aliás, não adeptos do comunismo 
real ou histórico) assinalam a existência dos referidos limites, 
depois de reconhecerem que tem o Direito do Trabalho o 
objetivo de proteção ao trabalhador contra uma exploração 
desenfreada, ressalvando, contudo, que as suas disposições 
protetoras respeitam o essencial das relações capitalistas.28

Importante se faz ressaltar, também, os estudos do Professor 
sobre a reparação do dano moral nas relações de trabalho.29

27  SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da O Estado Atual dos Princípios do Direito do Trabalho. In: Revista 
Latinoamericana de Derecho Social, núm. 1, julio-diciembre, 2005, pp. 186.
28  SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Princípios de Direito do Trabalho. In: Revista da Academia 
Brasileira de Letras Jurídicas. Rio de Janeiro. v. 25, n. 35, p. 79–84, jul./dez., 2009, p. 83.
29  SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. A reparação do dano moral no direito do trabalho. São Paulo, 
LTr, 2004.
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Impende destacar, conforme já vem se apontando neste artigo, 
que a contribuição doutrinária é sempre de grande importância 
quando os temas por ela abarcados tem um alto aspecto social.

No âmbito dos estudos trabalhistas, demorou a se ter uma 
resposta da academia quanto aos contornos jurídicos de humi-
lhações e vexames motivados pelo empregador, no ambiente 
de trabalho, aos quais esteja submetido o seu empregado.

O que, antes, parecia ser apenas uma postura de correção nesse 
ambiente, passa a ser visto sob a perspectiva de valorização e 
dignificação da figura do empregado. E isso foi possível com 
essa parcela de contribuição doutrinária do Prof. Pedreira:

O dano moral, no Direito do Trabalho, pode ocorrer nas 
fases pré-contratual, contratual e pós-contratual. Nota Mosset 
Iturraspe que muitas são as hipóteses imagináveis de empresas 
que, durante as tratativas, por motivo ou ocasião delas, agridem 
os sentimentos do aspirante a um trabalho, seja avançando sua 
intimidade, originando sofrimentos psíquicos etc.21 Assim, 
causa dano moral o empregador que divulga, no interior da 
empresa ou fora dela, que um trabalhador não foi admitido 
como empregado por ser homossexual, alcoólatra, aidético, 
cleptomaníaco, etc. Ainda quando a acusação seja verdadeira, 
constituirá dano extrapatrimonial por desnecessária a res-
pectiva publicidade. E, se for inverídica, torna-se muito mais 
grave o dano. O dano moral pode ainda ser infligido na fase 
contratual, e o é quando o empregador deixa de cumprir certas 
obrigações derivadas do contrato de trabalho, como as de hi-
giene e de segurança do trabalho e de respeito à personalidade 
e dignidade do trabalhador.30

E não, apenas, a visão social faz-se, aqui, importante. A precisão 
técnica do autor também impressiona:

Já vimos que a reparação do dano extrapatrimonial é, hoje, no 
Brasil, imposição constitucional e que dessa imposição não 
está excetuado o Direito do Trabalho, com o qual ela com-
bina melhor do que com qualquer outra disciplina jurídica. 
Aplica-se em nosso país, quanto aos períodos pré-contratual 

30  SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. A responsabilidade por dano moral no Direito do Trabalho. In: 
Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 33 n. 130 abril/jun. 1996, p. 258.
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e contratual da relação de emprego, tudo quanto sobre eles 
expusemos. No tocante ao período de extinção do contrato 
de trabalho, as indenizações tarifárias, como a de antiguidade, 
hoje extinta, e a decorrente de ruptura ante tempus e injustifi-
cada do contrato de trabalho de duração determinada, jamais 
cobriram o dano moral, que só passou a ser reparável depois 
da vigência da Constituição de 1988, salvo as raras exceções 
previstas em lei, nenhuma das quais concernentes à rescisão do 
contrato de trabalho. O FGTS não tem natureza indenizatória 
e, se tivesse, nenhum dano moral repararia pelos mesmos 
motivos por que não o reparam as indenizações, mesmo 
porque na vigência da nova Carta não lhe foi acrescentado, 
nem às indenizações, um plus correspondente ao dano moral. 
Logo, também ele não é excludente da indenização por dano 
moral sofrido pelo trabalhador, assegurada pela Constituição. 
Assim, não cabe a indenização por dano extrapatrimonial nas 
despedidas “puras”, em que o empregador exerce normal e li-
citamente o seu direito de dispensa, mas é ela devida naquelas 
outras hipóteses em que ele acumula à declaração de rescisão 
do contrato de trabalho um abuso do direito representado por 
ofensa a direito incluído no âmbito estritamente pessoal da 
esfera jurídica do trabalhador.31

É com a reunião de todos esses predicados que se presta mais 
uma homenagem à memória de Luiz de Pinho Pedreira da Silva.

7. WASHINGTON LUIZ DA TRINDADE

Nascido em Salvador/BA, em 14 de julho de 1923, Washington 
Luiz da Trindade também foi um dos grandes professores de Direito 
do Trabalho da Bahia.

Graduou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia, 
no ano de 1946, tendo se especializado em Negociação Coletiva pelo 
Industrial Relation Research Intitute, nos Estados Unidos.

Fez a livre-docência, também, na Universidade Federal da 
Bahia, de onde se tornou Professor, inclusive do Programa de Pós-
-Graduação, sendo um dos mais longevos professores de sua história.

31  Ibid., p. 261.
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Muito embora tenha lecionado a cadeira de Direito Civil na 
UFBA, com incursões pelo Direito Privado Econômico, notabilizou-se 
como um estudioso do Direito do Trabalho, o que lhe rendeu o título 
de Professor Emérito da Universidade Federal da Bahia.

E tanto assim, que foi Promotor de Justiça na Bahia, entre os 
anos de 1947/1951; Juiz de Direito na Bahia, entre 1951 e 1959, e, 
finalmente, Juiz do Trabalho (1959/1993), tendo sido Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. (1984/1985).

Possui, em sua bibliografia, vasta produção acadêmica. E, no 
decorrer de toda essa produção, o Prof. Washington Luiz da Trindade 
revela característica intelectual muito importante: a junção da visão 
social com a profundidade intelectual.

Veja-se o depoimento do Prof. João Glicério de Oliveira Filho:

“Washington Luiz da Trindade não é apenas um jurista com 
obra vasta e consolidada, é também um ser humano extraordi-
nário. É um professor que enaltece o magistério. Constitui-se 
verdadeiro símbolo transformador da realidade que o cerca. 
Ele deixa transparecer a cada um de seus alunos o verdadeiro 
sentido da arte de lecionar. Não é o seu vasto conhecimento, 
nem a grandeza do seu raciocínio. Também não é a inigualável 
articulação de ideias. O professor Washington Luiz da Trin-
dade consegue tocar o coração de cada um de seus discípulos 
por meio das lições de vida e da magnitude do seu exemplo.

Uma situação inusitada chamou-me atenção, certa vez. Uma 
senhora, aparentando pouco mais de 45 anos, deixa o seu 
carro ligado com as portas abertas em uma movimentada 
rua de Salvador e chega próximo ao professor Washington e 
diz: “Mestre, vim apenas cumprimentá-lo. Precisava dizer a 
saudade que sinto de suas aulas”. Quando presenciei aquilo, 
entendi a extensão do homenageado. Então, tentei encontrar a 
razão. O que não foi muito difícil.

Ele consegue ser firme, sem ser grosseiro. Coerente, sem ser 
vazio. Exigente, sem ser carrasco. Profundo, sem ser prolixo. O 
professor Washington oferece aos seus alunos o conhecimento 
em sua exata medida para que possa ser difundido. Seus alunos 
são estimulados a pensar. Ele consegue tocar na alma de cada 
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um, sem a necessidade de fazer uma pregação. Percebe-se, 
no brilho dos seus olhos, que ele acredita firmemente no que 
professa. Um grande ser humano não poderia ser nada menos 
do que um excepcional professor.32

Exemplo que comprova essa caraterística do Prof. Washington 
é a sua magnífica obra sobre “O Super Direito nas relações de trabalho”. 

Veja-se que a ideia de cláusulas amplas de interpretação, que 
possibilitariam compreender o Direito do Trabalho a partir de signi-
ficados presentes em seu conteúdo semântico, traz uma abordagem 
epistemológica pouco antes vista nessa área acadêmica.

É que a interpretação dos elementos do sistema de normas 
trabalhistas a partir de regras comuns, a todo ele aplicáveis, reforça o 
caráter científico dos estudos que o Prof. Washington empregou ao 
Direito do Trabalho. Verifique-se, por exemplo, o estabelecimento de 
maneiras de interpretação de conceitos como o acordo coletivo e o 
contrato individual:

Há uma função receptícia do contrato individual e uma função 
outorgante do Acordo Coletivo, acasalando-se para a trans-
posição do direito que sai da esfera do Acordo Coletivo para 
penetrar no âmbito do contrato individual como norma que 
por si se manterá não necessitando mais do Acordo Coletivo 
para se fundamentar. É esse o efeito ultratemporal dos Acordos 
Coletivos, não expressos em nossas leis, mas consubstanciando 
uma fórmula aceita como própria do instituto. 33

É de se destacar, também, suas incursões sobre o Direito Priva-
do Econômico.34

32  PAMPLONA FILHO, Rodolfo PEDROSA, Lauricio Alves Carvalho. (Orgs.). Novas Figuras 
Contratuais: Homenagem ao Professor Washington Luiz da Trindade. São Paulo, LTr, 2010.
33  TRINDADE, Washington Luiz. O Super Direito nas Relacões de Trabalho. 1. Ed. Salvador: 
Distribuidora de Livros Ltda, 1982. V. 1, p. 87; ver, também: Regras de Aplicação e Interpretação no 
Direito do Trabalho. São Paulo, LTr, 1995. 
34  TRINDADE, Washington Luiz da. Direito Privado Econômico. Salvador: Distribuidora de Livros 
Salvador, 1977.
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Num contexto de início dos estudos sobre o Direito Econômico 
na Bahia, motivado pelo início das aulas do, então, recém fundado Pro-
grama de Pós- Graduação em Direito da UFBA, sobre essa temática, 
o Prof. Washington cuidou de liderar a produção acadêmica no estado 
sobre de que forma o desenvolvimento econômico do país poderia 
estar aliado ao Direito do Trabalho.

A necessidade de atenção a elementos como da função social 
das empresas, proteção do empregado, reconhecimento da posição 
de empregador na posição de hiper suficiente enquanto como agente 
econômico, foram fundamentais para que a doutrina pudesse desen-
volver ideias que pudessem, definitivamente, aliar o desenvolvimento 
do capital ao lado do bem-estar social.

Nesse viés, o Prof. Washington Luiz da Trindade pôde publicar 
estudos de grande contribuição para esse objetivo.

Destacam-se as obras sobre os “Riscos do Trabalho”35 e “Se-
gurança e Higiene do Trabalho”36, que focam justamente nos direitos 
desses empregados, muitas vezes, inclusive, marginalizados na socie-
dade, ocasionando na publicação de outras importantes obras como 
“Compêndio de Direito do Trabalho Marítimo, Portuário e Pesquei-
ro”37, fazendo oportuna, portanto, essa homenagem prestada ao grande 
Professor Washington Luiz da Trindade.

9. JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES PINTO

Nascido em Salvador, Bahia, em 07 de maio de 1929, José Au-
gusto Rodrigues Pinto foi, também, um dos mais luminares professores 
de Direito do Trabalho da Bahia e do Brasil.

35  TRINDADE, Washigton Luiz da. Riscos do Trabalho. 1. Ed. Sao Paulo: Ltr Editora, 1990. V. 1. 
36  TRINDADE, Washigton Luiz da. Segurança E Higiene Do Trabalho. 1. Ed. Sao Paulo: Ltr Editora, 
1989. V. 1.
37  TRINDADE, Washigton Luiz da. Compêndio de Direito do Trabalho Marítimo, Portuário e 
Pesqueiro. 1. Ed. Rio De Janeiro: Editora Forense, 1983. V. 1



60 RETORNE AO SUMÁRIO

É, inclusive, fato notável que, dentre os autores e juristas retra-
tados neste singelo estudo, seja o único dentre estes que se encontra 
vivo no período em que está sendo escrito.

Torna-se um fato notável, porque poucas vezes é possível teste-
munhar situações em que a vida e obra de alguém que ainda está entre 
nós seja dimensionada a tal ponto de ser comparada aos grandes que 
lhe antecederam.

José Augusto Rodrigues Pinto forma, ao lado de nomes como 
Edvaldo Brito e Maria Auxiliadora Minahim, verdadeiros fragmentos 
que restaram da belle époque do Direito baiano.38

Graduou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 
1929, tendo obtido o título de Especialista em Administração Pública 
conferido pela Faculdade de Administração da Bahia (atual Faculdade 
de Administração da Universidade Federal da Bahia, em convênio com 
o Ponto IV do Governo dos Estados Unidos da América.)

Foi Professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal 
da Bahia e da Universidade Católica do Salvador.

Dentre os vários cargos por ele ocupados, a exemplo de Juiz 
de Direito na Bahia, procurador no Município de Pacaembu/SP, foi 
Juiz do Trabalho na Bahia, tendo sido presidente da Primeira Junta de 
Conciliação e Julgamento do Estado, de modo a inclusive ser convoca-
do, algumas vezes, para exercer o cargo de Desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região.

Contribuiu para o estudo do Direito material do Trabalho, 
tanto quanto o Direito Processual. Neste segundo campo, destacam-se 
obras de análise dogmática e didática de elementos práticos, como os 
seus “ Manual dos recursos nos dissídios do trabalho”39, “Execução 

38  MODESTO, George Fragoso (Org.). Revereor: Estudos jurídicos em homenagem à Faculdade de 
Direito da Bahia. São Paulo, Saraiva, 1981, p. VII e segs. 
39  PINTO, José Augusto Rodrigues. Manual dos recursos nos dissídios do trabalho. São Paulo, LTr, 
2006. Ver, também: Recursos nos dissídios do trabalho: teoria e prática. Rio de Janeiro, Forense, 1993.
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trabalhista: estática, dinâmica, prática”40, “Manual da conciliação pre-
ventiva e do procedimento sumaríssimo trabalhista” 41(em coautoria 
com Rodolfo Pamplona) , “A modernização do CPC e o processo do 
trabalho: comentários práticos as modificações do Código de processo 
civil e seus reflexos no processo do trabalho”, “ 42 “ Prática, processo e 
jurisprudência” 43, “ Processo trabalhista de conhecimento”44.

É afirmada, assim, a dedicação de um professor voltado à apre-
ensão de conteúdo por parte de seus alunos no que diz respeito aos 
conceitos práticos que envolvem o Direito e o Processo do Trabalho. 
Veja-se excerto que confirma esse exemplo:

A unicidade da relação de direito material geradora dos 
conflitos do trabalho, a concentração dos pontos de conflito, 
a diferença dimensional dos universos de jurisdicionados, a 
especialização do poder da magistratura trabalhista, a energia 
e o entusiasmo naturais da juventude institucional da Justiça 
do Trabalho, a maior sensibilidade social estimulada pelo 
Direito do Trabalho na mente e formação cultural dos seus 
juízes para decidir os conflitos são um denso complexo de mo-
tivos explicativos de sua imensamente maior positividade de 
atuação. Mas, todo ele sucumbiria facilmente à obsolescência 
do processo, como sucumbe o órgão à esclerose dos tecidos e a 
função à carência de meios de exercício. Devem ser lembrados 
alguns modos práticos de desenvolvimento da relação proces-
sual disponibilizados pela legislação processual trabalhista: 
faculdade de instauração da instância ex officio nos dissídios 
coletivos e na execução de sentença; faculdade de postulação 
direta da parte ao juízo; oralidade da postulação; concentração 
de atos na audiência; obrigatoriedade da tentativa de extinção 
conciliada do conflito; não-recorribilidade direta de decisões 
interlocutórias; preposição das partes na audiência; interposi-

40  PINTO, José Augusto Rodrigues. Execução trabalhista: estática, dinâmica, prática. 11 ªed. São Paulo, 
LTr, 2006.
41   PINTO, José Augusto Rodrigues; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual da conciliação preventiva e 
do procedimento sumaríssimo trabalhista. São Paulo, LTr, 2001
42  PINTO, José Augusto Rodrigues. A modernização do CPC e o processo do trabalho: comentários 
práticos as modificações do Código de processo civil e seus reflexos no processo do trabalho. São Paulo, 
LTr, 1996.
43 PINTO, José Augusto Rodrigues. Prática, processo e jurisprudência. Curitiba, Juruá, 1981.
44  PINTO, José Augusto Rodrigues. Processo trabalhista de conhecimento. São Paulo, LTr, 2005.
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ção de recursos por simples petição; não-identidade física do 
juízo com a causa. Lembrem-se outras surgidas no interregno 
de vigência do CPC/39: simplificação e barateamento da 
prova técnica; uniformização de prazo dos recursos próprios 
trabalhistas; não-recorribilidade das sentenças em causas de 
pequeno valor.45

Mas a obra do Prof. Rodrigues Pinto também não ficou res-
tringida ao Processo do Trabalho.

Sua doutrina sobre o Direito material do Trabalho é, do mes-
mo modo, nacionalmente reconhecida. Exemplo disso é o seu famoso 
“Tratado de Direito Material do Trabalho”46, que é resultado da unifi-
cação dos seus antigos “Curso de Direito Individual do Trabalho”47 e 
“Direito Sindical e Coletivo do Trabalho”48.

Trata-se de volumosa obra que realiza abordagem panorâmica 
e enciclopédica dos conteúdos de Direito do Trabalho, dotadas de 
impressionante cultura e profundidade.

Ao mesmo tempo, a preocupação didática com o Direito ma-
terial do Trabalho o fez, também em coautoria com o Prof. Rodolfo 
Pamplona, editar o livro “Repertório de Conceitos Trabalhistas49, além 
de ser atualizador da já mencionada obra de Orlando Gomes e Elson 
Gottschalk, dois dos outros juristas abordados neste estudo.

9. CONCLUSÕES

 Apesar de não completar a infactível tarefa de abarcar a uni-
versalidade da vida e obra de todos os autores retratados, teve o singelo 

45  PINTO, José Augusto Rodrigues. A hora e a vez da unificação dos processos civil e trabalhista. In: 
Rev. TST, Brasília, vol. 73, nº 1, jan/mar 2007, p. 28.
46 PINTO, José Augusto Rodrigues. Tratado de Direito Material do Trabalho. São Paulo, LTr, 2007.
47  PINTO, José Augusto Rodrigues. Curso de Direito Individual do Trabalho. 5ª ed. São Paulo, LTr, 
2003.
48  PINTO, José Augusto Rodrigues. Direito Sindical e Coletivo do Trabalho. São Paulo, LTr, 1998.
49 PINTO, José Augusto Rodrigues; FILHO, Rodolfo Pamplona. Repertório de Conceitos Trabalhista. 
São Paulo, LTr, 2000.
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propósito de fazer esta homenagem ao Direito baiano e tradição dei-
xada por tantos e tantos juristas da nossa terra.

De fato, o Direito do Trabalho teve uma grande contribuição 
por parte dos baianos, que tiveram, como visto, atuação destacada na 
advocacia, no Ministério Público e no Judiciário.

Do mesmo modo, foi possível perceber que a influência dou-
trinária de cada um desses autores foi de grande impacto no estudo 
do Direito do Trabalho, sendo passíveis de exemplos as diversas obras 
retratadas nesta obra.

Assim, acredita-se ter se atingido o objetivo deste estudo, que 
é o reconhecimento de que, reitere-se: sem a influência e a valorização 
desses Mestres que nos antecederam, não seria possível o desenvolvi-
mento da doutrina justrabalhista em nosso Estado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Luiz. Mestre Josaphat: Um Militante da Democracia. Feira de Santana, Santa 
Rita Editora Gráfica Ltda, 2008.

CARRAZZA, Roque Antonio. Geraldo Ataliba: o homem, o reitor, o mestre de vida. São 
Paulo: Educ, 2018.

COQUEIJO COSTA, Carlos. Mais dia, menos dia. Itapuã, 1972.

COQUEIJO COSTA, Carlos. Tendências atuais do direito processual do trabalho. Revista do 
Tribunal Superior do Trabalho, vol. 56. São Paulo, 1987.

 COQUEIJO COSTA, Carlos. Princípios de direito processual do trabalho: na doutrina, na 
constituição, na lei, nos prejulgados e súmulas do TST e nas súmulas do STF. São Paulo, 
Edições LTr, 1976.

GOMES, Orlando. A Convenção Coletiva do Trabalho. Salvador, Gráfica Popular, 1936. 

GOMES, Orlando. Harengas. Bahia, 1971.

 GOMES, Orlando. Direito e Desenvolvimento. 2ª ed. Revista e atualizada por Edvaldo Brito. 
Rio de Janeiro, GZ Editora, 2022.

 GOMES, Orlando. Curso de Direito Operario. In: Revista da Faculdade de Direito da Bahia. 
Vol. 13. Bahia, Tipografia Naval, 1938.

GOMES, Orlando. Direito do trabalho: estudos. Imprenta: Bahia, Forum, 1941.



64 RETORNE AO SUMÁRIO

GOMES, Orlando. O salário no Direito brasileiro. Rio de Janeiro, José Konfino – Editor, 
1947.

GOMES, Orlando. Questões de Direito do Trabalho. São Paulo, LTr Editora, 1974.

 GOTTSCHALK, Elson. Férias Anuais Remuneradas. São Paulo: Max Limonad, 1956.

MARTINS CATHARINO, José. Bibliografia: Disponível em: http://www.catharino.com.br/
assets/curriculumzeze.pdf. Acesso em: 05/03/2022. 

MARTINS CATHARINO, José. Tratado Jurídico do Salário. Rio de Janeiro, Livraria Editora 
Freitas Bastos, 1951.

 MARTINS CATHARINO, José Catharino. A Justiça do Trabalho Brasileira. Evolução 
Institucional, Diagnóstico, Terapêutica, Prognósticos. In: Rev. TST. Brasília, vol. 66, nº 4, o 
ut/dez 2000.

MARTINS CATHARINO, José Martins. Compêndio Universitário de Direito do Trabalho. 
São Paulo: Editora Jurídica e Universitária, 1972. v. I. 

MACHADO NETO, Zahidê. In: Estudos jurídicos em homenagem ao professor Orlando 
Gomes. JJ Calmon de Passos (Coord.) Imprenta: Rio de Janeiro, Forense, 1979.

MOREIRA, André Mendes et. al. (Orgs.). Direito Tributário: uma visão da escola mineira 
– em homenagem ao professor Sacha Calmon Navarro Coelho. Belo Horizonte: Letramento 
– Casa do Direito, 2020. 

MODESTO, George Fragoso (Org.). Revereor: Estudos jurídicos em homenagem à Faculda-
de de Direito da Bahia. São Paulo, Saraiva, 1981.

OLVEIRA, Murilo C. S. José Martins Catharino: um baiano construtor do Direito do Traba-
lho. In: Seminário Quem é Quem no Direito do Trabalho. Jorge Luiz Souto Maior; Gustavo 
Seferian Scheffer Machado; Claudia Urano Machado Piovesana; Daniel Bianchi; Giovanna 
Maria Magalhães Souto Maior; José Carlos de Carvalho Baboin; Lara Porto Renó; Rodrigo 
de Almeida Gama; Tainã Góis (Coords.). São Paulo, LTr, 2019. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo PEDROSA, Lauricio Alves Carvalho. (Orgs.). Novas 
Figuras Contratuais: Homenagem ao Professor Washington Luiz da Trindade. São Paulo, 
LTr, 2010.

PINTO, José Augusto Rodrigues. A escola baiana de Direito do Trabalho. In: Fórum Inter-
nacional sobre Perspectivas do Direito e do Processo do Trabalho. Brasília: Tribunal Superior 
do Trabalho, 2006.

 PINTO, José Augusto Rodrigues. Manual dos recursos nos dissídios do trabalho. São Paulo, 
LTr, 2006. Ver, também: Recursos nos dissídios do trabalho: teoria e prática. Rio de Janeiro, 
Forense, 1993.



65 RETORNE AO SUMÁRIO

PINTO, José Augusto Rodrigues. Execução trabalhista: estática, dinâmica, prática. 11 ªed. São 
Paulo, LTr, 2006.

PINTO, José Augusto Rodrigues; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual da conciliação pre-
ventiva e do procedimento sumaríssimo trabalhista. São Paulo, LTr, 2001.

 PINTO, José Augusto Rodrigues. A modernização do CPC e o processo do trabalho: co-
mentários práticos as modificações do Código de processo civil e seus reflexos no processo do 
trabalho. São Paulo, LTr, 1996.

 PINTO, José Augusto Rodrigues. Prática, processo e jurisprudência. Curitiba, Juruá, 1981.

 PINTO, José Augusto Rodrigues. Processo trabalhista de conhecimento. São Paulo, LTr, 
2005.

 PINTO, José Augusto Rodrigues. A hora e a vez da unificação dos processos civil e trabalhista. 
In: Rev. TST, Brasília, vol. 73, nº 1, jan/mar 2007.

 PINTO, José Augusto Rodrigues. Tratado de Direito Material do Trabalho. São Paulo, LTr, 
2007.

 PINTO, José Augusto Rodrigues. Curso de Direito Individual do Trabalho. 5ª ed. São Paulo, 
LTr, 2003.

 PINTO, José Augusto Rodrigues. Direito Sindical e Coletivo do Trabalho. São Paulo, LTr, 
1998.

 PINTO, José Augusto Rodrigues; FILHO, Rodolfo Pamplona. Repertório de Conceitos 
Trabalhista. São Paulo, LTr, 2000. 

RAMOS, Luiz Felipe Rosa Ramos. Coleção para entender: Orlando Gomes. Coord. Celso 
Fernandes Campilongo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Principiologia do Direito do Trabalho. São Paulo, LTr, 
1999.

 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da O Estado Atual dos Princípios do Direito do Trabalho. In: 
Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 1, julio-diciembre, 2005.

 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Princípios de Direito do Trabalho. In: Revista da Acade-
mia Brasileira de Letras Jurídicas. Rio de Janeiro. v. 25, n. 35, p. 79–84, jul./dez., 2009.

 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. A reparação do dano moral no direito do trabalho. São 
Paulo, LTr, 2004.

 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. A responsabilidade por dano moral no Direito do Traba-
lho. In: Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 33 n. 130 abril/jun. 1996.

 SÜSSEKIND, Arnaldo Lopes. Saudação a Gottschalk. In: Revista do Tribunal Superior do 
Trabalho – Ano 1989. São Paulo, LTr, 1990.



66 RETORNE AO SUMÁRIO

 TRINDADE, Washington Luiz. O Super Direito nas Relacões de Trabalho. 1. Ed. Salvador: 
Distribuidora de Livros Ltda, 1982. V. 1, p. 87; ver, também: Regras de Aplicação e Interpre-
tação no Direito do Trabalho. São Paulo, LTr, 1995. 

 TRINDADE, Washington Luiz da. Direito Privado Econômico. Salvador: Distribuidora de 
Livros Salvador, 1977.

 TRINDADE, Washigton Luiz da. Riscos do Trabalho. 1. Ed. Sao Paulo: Ltr Editora, 1990. 
V. 1. 

 TRINDADE, Washigton Luiz da. Segurança E Higiene Do Trabalho. 1. Ed. Sao Paulo: Ltr 
Editora, 1989. V. 1.

 TRINDADE, Washigton Luiz da. Compêndio de Direito do Trabalho Marítimo, Portuário 
e Pesqueiro. 1. Ed. Rio De Janeiro: Editora Forense, 1983. V. 1

VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Coqueijo Costa, o juiz e o homem. In: Revista do Tribunal 
Federal de Recursos. Vol. 154. Brasília, fev./1988.



67

AMPLIAÇÃO DO ACESSO 
À JUSTIÇA POR MEIO 
DO PROCESSO JUDICIAL 
EM MEIO ELETRÔNICO

Camila Miranda de Moraes1

1  Doutora em Direito do Trabalho na PUC-SP; Juíza do Trabalho Titular no TRT da 7ª Região



68 RETORNE AO SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

O acesso à justiça é o ponto de partida que envolve a maioria 
dos estudos sobre processo. Torna-se imprescindível estudar e com-
preender o conceito de acesso à justiça, sua vertente clássica exposta 
por Cappelletti e Garth e seu papel como direito fundamental no 
ordenamento jurídico brasileiro não só para denotar a importância do 
tema como também para entender as consequências que produz no 
cenário das tutelas para efetividade dos direitos dos trabalhadores nas 
relações laborais.

1. ACESSO À JUSTIÇA NOS ESTADOS LIBERAL, SOCIAL 
E DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Não há consenso entre os autores sobre o conceito de acesso à 
justiça. O ponto de interseção entre eles é o de que a tarefa de definir 
o que seja acesso à justiça não é simples2, já que não se trata de termo 
unívoco. Ao contrário, a expressão acesso à justiça modificou-se duran-
te a história e pode ter múltiplos significados.3

2  “A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas 
finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/
ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a 
todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Nosso enfoque, 
aqui, será primordialmente sobre o primeiro aspecto, mas não poderemos perder de vista o segundo. 
Sem dúvida, uma premissa básica será a de que a justiça social, tal como desejada por nossas sociedades 
modernas, pressupõe o acesso efetivo”. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto 
Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1988, p. 8. “[...] os autores não são uníssonos no que diz respeito à 
conceituação de direito de acesso à justiça. Cada qual apresenta sua visão sobre o que representa o aludido 
direito”. MARCELLINO JÚNIOR, Júlio Cesar. Análise econômica do acesso à justiça: a tragédia dos 
custos e a questão do acesso inautêntico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 118.
3   Ronnie Preuss Duarte diz que “‘Direito à jurisdição’, ao ‘acesso à Justiça’, ao ‘processo equitativo’, 
ao ‘devido processo legal’ são algumas das locuções empregadas, amiudemente, como termos homólogos 
para designar um conjunto de garantias processuais que encontra fundamento na própria Constituição. 
Também no estrangeiro se fala em debido processo, due process of law, giusto processo e faires Verfahren, 
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Uma das várias formas ou acepções do acesso à justiça pode ser 
concebida a partir do modelo político de Estado4 predominante em 
determinada época. Elegemos esse critério para iniciar nossa análise. 
Estudaremos o acesso à justiça no Estado liberal, no Estado social e no 
Estado democrático de direito com o objetivo de identificar as mudan-
ças ocorridas no instituto do acesso à justiça e como essas mudanças 
interferem no pensamento contemporâneo de como se deve propiciar 
acesso à justiça. 

Insta esclarecer que o desenvolvimento do acesso à justiça 
pelos Estados liberal, social e democrático de direito não é estanque 
nem linear, não ocorreu de forma estritamente cronológica e precisa 
ser compreendido como um conjunto de transformações ocorridas em 
dado período – às vezes até simultaneamente.

O Estado liberal foi aquele oriundo das revoltas da burguesia 
durante a Revolução Francesa, em 1789, que teve por objetivo des-
mantelar o Estado absolutista no qual o monarca governava em razão 
de poder proveniente diretamente da divindade5. No “Ancien Régime” 
francês, no qual o monarca tinha poder absoluto, a forma de comércio 
era o mercantilismo e vigia o feudalismo. Este regime cedeu lugar 
às ideias iluministas de Thomas Hobbes, John Locke e Jean Jacques 
Rousseau, que influenciaram a formação do Estado liberal.6 No dizer 
de Paulo Bonavides, o Estado Liberal era um “guardião das liberdades 

aludindo a uma mesma situação substancial: o direito a um procedimento axiologicamente condicionado 
[...]”. DUARTE, Ronnie Preuss. Garantia de acesso à justiça - os direitos processuais fundamentais. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 12.
4  “O Estado como ordem política da Sociedade é conhecido desde a Antiguidade aos nossos dias. Todavia 
nem sempre teve essa denominação, nem tampouco encobriu a mesma realidade”. BONAVIDES, Paulo. 
Ciência política. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 65. O sentido de Estado adotado neste artigo 
é de “Estado enquanto forma histórica de organização política das comunidades humanas”. Conforme 
RANGEL, Paulo. O Estado do Estado. Ensaios de política constitucional sobre justiça e democracia. 
Alfragide: Dom Quixote, 2009, p. 11.
5  Para maiores detalhes sobre a Revolução Francesa e seus impactos vide COMPARATO, Fábio Konder. 
A afirmação histórica dos direitos humanos. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 140-179.
6  TEODORO, Maria Cecília Máximo. O juiz ativo e os direitos trabalhistas. São Paulo: LTr, 2011, 
passim.
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individuais7”, o que se explica já que no Estado absolutista não havia 
respeito sequer à liberdade de crença religiosa. 

Essa necessidade premente de reconhecer o indivíduo como 
sujeito de direitos e garantir-lhe liberdades mínimas, uma esfera de 
proteção contra o próprio Estado, a exemplo da liberdade religiosa e 
do direito de propriedade, é reflexo da transformação do Estado abso-
lutista para o Estado liberal. 

Entretanto, o Estado liberal foi um guardião meramente for-
mal destas liberdades, posto que embora expressamente declaradas, as 
liberdades individuais não possuíam mecanismos de proteção efetivos. 
Ao tornar-se classe dominante a burguesia procurou manter apenas 
formalmente os princípios que a levaram ao poder. Exemplo disso foi 
o sufrágio universal, que foi defendido pela burguesia como ideal a ser 
alcançado mas que somente foi implementado na França em 18488. De 
se lembrar, ainda, que com a Revolução Francesa os cursos universitários 
de direito foram banidos da França, razão pela qual somente nos séculos 
XIX e XX voltou a ocorrer o desenvolvimento da ciência jurídica.9 

Caracteriza-se o Estado liberal por sua atuação em estrita obe-
diência ao direito positivo, o que significa dizer que a norma jurídica 
poderia ser desprovida do sentido de justiça e assim mesmo seria con-
siderada válida. A obra “Teoria Pura do Direito”, de Hans Kelsen, cuja 
primeira edição foi publicada em 1934, encaixa-se bem na moldura do 
Estado liberal. 

Na doutrina kelseniana, não interessava o critério de justiça 
e sim o critério de validade formal da criação da norma por órgão 
competente.10 Daí afirma-se que para Hans Kelsen a ciência jurídica 
não seria ideológica, pois para ele a ciência jurídica pura, de caráter 
científico, seria aquela que se dedica ao estudo da norma jurídica sem 

7  BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 29.
8  Ibidem, p. 31.
9  GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 3. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001, p. 513.
10  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 72.
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levar em consideração argumentos morais, políticos, valorativos, filo-
sóficos. Para Hans Kelsen a ciência jurídica tem por objeto a norma 
jurídica e nada mais. 

Pelo que denominou “princípio da pureza”, Hans Kelsen sus-
tentou que a ciência jurídica deveria preocupar-se unicamente com 
o conteúdo da norma jurídica, e não com os fatos sociais ou com os 
valores. Não importava se a norma jurídica era justa ou injusta, mas sim 
se havia sido elaborada e promulgada por autoridade competente. Por 
isso afirma-se que para o jurista kelseniano o direito é a norma e não 
um fato social ou valor transcendente.

Nessa toada, o positivismo jurídico capitaneado por Hans 
Kelsen tinha como características a aproximação quase plena entre 
direito e norma, a completude do ordenamento jurídico, o formalismo 
e a subsunção.11

A interpretação e aplicação da norma jurídica eram realizadas 
por meio de uma “técnica de subsunção lógica dos fatos às normas, sem 
referências sociais, éticas, políticas, econômicas ou culturais”.12 No Es-
tado liberal o acesso à justiça obedecia uma perspectiva individualista 
baseada na igualdade meramente formal perante a lei.13 Na lição de J. 
J.Florentino dos Santos Mendonça, a maioria das questões judiciali-
zadas nesse período “[...] tinha cunho eminentemente patrimonial, o 
que tornava o direito um bem acessível quase que exclusivamente aos 
homens de posse, a garantia de acesso à ordem jurídica não ostentava o 
caráter de direito fundamental”.14

11  BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 325.
12  MENDONÇA, J. J. Florentino dos Santos. Acesso equitativo ao direito e à justiça. São Paulo: 
Almedina, 2016, p. 49. 
13  “O paradigma liberal de Estado, edificado no cenário europeu, não incorporou mudanças no sentido da 
democratização do acesso à justiça, ao contrário, serviu para estabilizar a perspectiva arcaica que o encampava 
como mera garantia formal de admissão ao aparato institucional de tutela dos direitos, deferida apenas a 
quem pudesse suportar as despesas decorrentes da movimentação da máquina judicial”. Ibidem, p. 14. 
14  MENDONÇA, J. J. Florentino dos Santos. Acesso equitativo ao direito e à justiça. São Paulo: 
Almedina, 2016, p. 50. 
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O Estado liberal apoiava-se no positivismo jurídico clássico, no 
qual o juiz deveria apenas ser “a boca da lei”, o que significava ser um 
mero repetidor daquilo que estava escrito ou codificado, numa pretensa 
neutralidade que ignorava os valores e supostamente conferiria segu-
rança jurídica. 

Como forma de tentar compensar as desigualdades advindas da 
introdução de novos meios de produção e da grande depressão ocorrida 
entre 1929 e 1933, dentre outros fatores, o Estado social surge como 
aquele que consagra um modelo garantista que busca criar e executar 
políticas públicas com o fito de melhorar as condições de vida da po-
pulação empobrecida. Paulo Bonavides afirma que “O Estado social 
representa efetivamente uma transformação superestrutural por que 
passou o antigo Estado liberal”15 e frisa que o Estado Social é aquele 
que “[...] busca realmente, como Estado de coordenação e colaboração, 
amortecer a luta de classes e promover, entre os homens, a justiça social, 
a paz econômica.”16 Daí poder-se concluir que o Estado Social é fruto 
da superação do liberalismo.

O acesso à justiça no Estado Social intenta alcançar a igualdade 
substancial (real) ao estabelecer direitos sociais mínimos. Enquanto no 
Estado Liberal o direito de ação era meramente formal e o processo era 
mera derivação do direito de propriedade, no Estado Social o processo 
sofre importantes modificações e seu objeto deixa de ser apenas a ação 
para ser também a jurisdição, com a preocupação de permitir o acesso 
dos mais pobres ou vulneráveis ao Poder Judiciário.

Como afirmado anteriormente, não se trata exatamente da 
supressão de um modelo de Estado por outro, mas da transformação 
de padrões sociais, culturais, filosóficos, jurídicos, dentre outros, que 
causam lentamente a mudança do próprio cerne do Estado. Assim, por 
exemplo, não há o total desaparecimento do Estado liberal e imediato 
surgimento do Estado social. Pode-se dizer que em razão das pressões 

15  BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 180.
16  Ibidem, p. 183.
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e insatisfação das pessoas com as condições de vida, das reivindicações 
sociais, da influência da ideologia marxista, nasce o Estado social. Nas 
palavras de Maria Cecília Máximo Teodoro, “social é um Estado que 
se consolida pelo reconhecimento de direitos ao proletariado, notada-
mente direitos políticos.”17 

Enquanto no Estado liberal há superação do jusnaturalismo 
pelo positivismo, pode-se dizer que na transição do Estado liberal para 
o Estado social ocorre o enfraquecimento das ideias positivistas por 
força do movimento de constitucionalização dos direitos sociais inicia-
do com a Constituição do México de 1917 e a Constituição alemã de 
Weimar de 1919.18

Para demonstrar como não existe linearidade nesses movimen-
tos basta observar que a “Teoria Pura do Direito” de Hans Kelsen, obra 
de destaque da doutrina positivista e dominante no Estado liberal, foi 
publicada pela primeira vez em 1934 – período em que já despontava 
o Estado social, em que as Constituições do México de 1917 e da 
Alemanha de 1919 já haviam sido promulgadas. 

No Brasil são exemplos de características do processo no Estado 
Social a criação da Justiça do Trabalho em 1939, da lei de assistência 
judiciária aos necessitados (Lei 1060/1950), o jus postulandi e a coleti-
vização do processo trabalhista.19 

O Estado Social entra em crise a partir dos anos 1970 em meio 
a duas crises mundiais do petróleo e com a globalização deixa de ter 
controle sobre as variáveis que influenciam sua economia. Com isso 
perde capacidade de criar, implementar e manter políticas públicas – o 
que implica a diminuição de seu poder de garantir direitos sociais.20 

17  TEODORO, Maria Cecília Máximo. O juiz ativo e os direitos trabalhistas. São Paulo: LTr, 2011, p. 52.
18  Sobre a constitucionalização de direitos vide PERLINGERI, Pietro. Perfis do direito civil. 3. ed. São 
Paulo: Renovar, 1997, p. 6. SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito – os direitos 
fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 38-49. CAMBI, Eduardo. 
Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo – direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo 
judiciário. São Paulo: Almedina, 2016, p. 21-59.
19  LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Direitos humanos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 149.
20  “A crise do Estado da providência social, deflagrada no início dos anos oitenta do século XX, tornou 
evidente a incapacidade dos Estados nacionais para promoverem o bem-estar social, principalmente, em 
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O modelo socialista liderado pela então União Soviética vai à 
derrocada, o capitalismo cresce e surge o que se convencionou chamar 
neoliberalismo, que prega a diminuição do aparato estatal, redução dos 
gastos públicos na área social, permissão da flexibilização e terceirização 
das relações de trabalho por meio da desregulamentação ou regulação 
mínima do mercado. 

Importante observar que no Estado liberal a mão de obra hu-
mana ainda era necessária e largamente utilizada. Hoje, com a crescente 
automação, ainda existe necessidade de mão de obra humana, mas em 
menor escala. Isso porque com o aumento da automação virtualmente 
em todos os ramos exige-se mão de obra humana cada vez mais quali-
ficada, o que tende a gerar uma horda de trabalhadores sem postos de 
trabalho em razão de sua pouca ou nenhuma qualificação.

Posteriormente à publicação da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos em 1948, surgem diversos países que aderem a regimes 
democráticos e passam a ser conhecidos como Estados democráticos 
de direito. A tônica desses Estados é a proteção e efetivação dos direitos 
fundamentais, sejam eles de primeira, segunda ou terceira dimensão. 
Seus objetivos coadunam-se com os objetivos do Estado brasileiro es-
tabelecidos na Constituição da República de 1988: construção de uma 
sociedade mais livre, justa e solidária, diminuição das desigualdades 
sociais e regionais, promoção do bem-estar e justiça social para todos. 

Nas palavras de Carlos Henrique Bezerra Leite, “ A jurisdição 
passa a ser a gênese do sistema pós-moderno de acesso individual e co-
letivo à justiça (CF art. 5o, XXXV).”21 Há uma grande transformação 
da mentalidade sobre o que seria o acesso à justiça e o processo como 
instrumento desse acesso, suas funções e objetivos. 

virtude da carência de recursos materiais para movimentar, de forma eficiente, a máquina burocrática 
edificada para atender as exigências sociais”. MENDONÇA, J. J. Florentino dos Santos. Acesso equitativo 
ao direito e à justiça. São Paulo: Almedina, 2016, p. 58.
21  LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Direitos humanos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 152.
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No Estado Liberal, o acesso à justiça era meramente formal, e 
por isso existia de fato apenas para a parcela da população detentora 
de riquezas, que poderia pagar e suportar os custos financeiros de um 
processo. Por esta razão, dentre outras, o processo era um instrumento de 
dominação da burguesia, que servia a interesses individuais e as demandas 
refletiam apenas o direito de propriedade porque era muito caro litigar. 
Não era viável litigar sobre direitos de pouca expressão econômica.  

Com o advento do Estado Social procura-se criar meios para 
ampliar o acesso à justiça das pessoas economicamente vulneráveis e 
tornar a igualdade formal outrora vigorante em igualdade material. Por 
fim, no Estado democrático de direito, busca-se não só o amplo acesso 
à justiça, mas que esse acesso ocorra por intermédio de um processo 
justo, igualitário e, principalmente, efetivo. O objetivo do processo no 
Estado democrático de direito é alcançar uma ordem jurídica justa – 
panorama consentâneo com as demandas coletivas e que afasta a visão 
individualista do processo que se tinha no Estado liberal. 

Esse é o giro hermenêutico perceptivelmente modificador do 
status do acesso à justiça: no Estado democrático de direito não basta 
declarar ou enunciar direitos, pois o que se almeja é sua efetivação. Daí 
a crescente importância do Poder Judiciário e da jurisdição como meio 
de proteção, garantia e efetivação de direitos. O acesso à justiça é direito 
humano e faz parte de tratados internacionais de direitos humanos, a 
exemplo do artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948, do artigo 47 da Carta de Direitos da União Europeia e do 
artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos22. 

No plano constitucional brasileiro, o acesso à justiça está inscrito 
no Título II “Dos direitos e garantias fundamentais” da Constituição 
da República de 1988 e positivado no inciso XXXV do artigo 5º que 

22  MENDONÇA, J. J.Florentino dos Santos. Acesso equitativo ao direito e à justiça. São Paulo: 
Almedina, 2016, p. 114.
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dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito;.”23

Esta é a perspectiva do Estado democrático de direito: cres-
cente valorização dos princípios para a ordem jurídica, diminuição do 
dogmatismo, preocupação de que o acesso à justiça confira a chance de 
um processo justo, equitativo, célere e efetivo. A compreensão da força 
normativa da Constituição24 é a pedra de toque não só do neoconstitu-
cionalismo, mas também do Estado democrático de direito.25 

O novo enfoque teórico do acesso à justiça, segundo o qual 
este evolui de mero formalismo para uma concepção voltada para não 
apenas a norma jurídica em si, mas também para os fatos e valores que 
a integram, demonstra a mudança de uma concepção unidimensional 
para uma concepção tridimensional do direito.26 

Quanto a este aspecto, merece ser citada a teoria tridimensional 
do direito de Miguel Reale, divulgada em livro do mesmo nome.27 Ao 
estudar as escolas do direito, Miguel Reale conseguiu perceber o quão 
compartimentalizado era o estudo da Ciência do Direito e como era 
vital para o engrandecimento e aperfeiçoamento dessa ciência que os 
influxos de outros ramos jurídicos fossem levados em consideração. 
O Direito era estudado da perspectiva apenas da norma jurídica, sem 
levar em consideração os fatos (estudados pela Sociologia) e os valores 
(estudados pela Filosofia). Havia necessidade de “integração de todas 

23  COSTA FILHO, Armando Casimiro e outros. Consolidação das Leis do Trabalho. 48. ed. São 
Paulo: LTr, 2017, p. 14.
24  “Afirmar que as normas constitucionais têm força normativa é reconhecer que a Constituição não é 
apenas uma carta de intenções políticas, mas que está dotada de caráter jurídico imperativo”. CAMBI, 
Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e 
neoprocessualismo. Panóptica, Vitória, ano 1, n. 6, p. 1-44, 2007. Disponível em: <https://goo.gl/bdsv3g> 
Acesso em: 20 nov. 2017.
25  “O que é fundamental ao Estado Democrático de Direito é a prevalência dos direitos fundamentais 
individuais e coletivos, sua relação com os fins e objetivos da sociedade multicultural (plúrima), e sua 
abertura para a construção da futura democracia integral (representativa, direta, política e social)”. 
ZANETI JÚNIOR, Hermes. Processo constitucional: o modelo constitucional do processo civil 
brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 116.
26  LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Direitos humanos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 155.
27  Vide REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994.
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essas perspectivas”28 para evitar uma “Ciência Jurídica ausente, distante 
dos conflitos que se operam no mundo dos valores e dos fatos.”29

Por intermédio da teoria tridimensional do direito de Miguel 
Reale é possível compreender que a interpretação e aplicação da norma 
jurídica não pode se restringir a um único aspecto, mas sim que deve 
observar três planos distintos e inseparáveis como se fossem um único 
fenômeno: fato, valor e norma. Para Miguel Reale “o direito é uma reali-
dade, digamos assim, trivalente ou, por outras palavras, tridimensional.”30 

Segundo Antonio Bento Betioli, “Foi somente a partir do 
segundo pós-guerra que fica evidente a aspiração no sentido da com-
preensão global e unitária da experiência jurídica. Como consequência 
surgem as primeiras doutrinas tendo por objeto a interdependência ou 
correlação dos três elementos.”31

Para Miguel Reale, os sentidos da palavra direito correspondem 
a três aspectos: “um aspecto normativo (o Direito como ordenamento e 
sua respectiva ciência); um aspecto fático (o Direito como fato, ou em 
sua efetividade social e histórica) e um aspecto axiológico (o Direito 
como valor de Justiça).”32 A teoria tridimensional do direito demons-
trou que onde quer que haja um fenômeno jurídico haverá sempre um 
fato subjacente, um valor que dará significação a esse fato e uma norma. 
Tais elementos não existem separadamente uns dos outros, mas coexis-
tem numa unidade concreta e que atuam como elos de um processo (já 
que o Direito é uma realidade histórico-cultural) “de modo que a vida 
do Direito resulta da interação dinâmica e dialética dos três elementos 
que a integram.”33

O acesso à justiça possui diversas acepções diferentes, dentre as 
quais podemos referir o acesso à justiça como aspiração comum, como 

28  Ibidem, p. 7.
29  Ibidem, p. 7. 
30  Ibidem, p. 121. 
31  BETIOLI, Antônio Bento. Introdução ao direito: lições de propedêutica jurídica tridimensional. 12. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 137-138. 
32  REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 64-65.
33  Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 64-65.
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princípio jurídico, como espécie normativa, como direito humano, 
como direito constitucional fundamental, como garantia e princípio 
processual etc.34 

Passaremos, a seguir, a demonstrar o paralelo entre o surgimen-
to de cada uma das dimensões dos direitos fundamentais e os tipos de 
Estado visto que o acesso à justiça se enquadra como direito humano e 
está inscrito no título dos direitos e garantias fundamentais na Consti-
tuição da República de 1988. 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Direitos fundamentais são aqueles tratados de forma especial 
nas Constituições dos Estados, garantias mínimas asseguradas a todos 
os seres humanos, como a vida, a dignidade, a liberdade, a moradia etc. 
Também em relação a eles, assim como em relação ao acesso à justiça, 
existe grande dificuldade doutrinária para defini-los.35

O dissenso – assim como em relação ao acesso à justiça – parte 
da denominação do instituto. Autores há que tratam como sinônimas as 
expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais”. Não nos filia-
mos a essa corrente, mas sim àquela que diferencia as expressões. Para 
Paulo Bonavides, a primeira questão a se tratar quando se estuda a teoria 
dos direitos fundamentais é exatamente o problema da denominação.36 

34  Sobre as diversas acepções do termo acesso à justiça vide MENDONÇA, J. J. Florentino dos Santos. 
Acesso equitativo ao direito e à justiça. São Paulo: Almedina, 2016, p. 93-131.
35  “Criar e manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana, eis 
aquilo que os direitos fundamentais almejam, segundo Hesse, um dos clássicos do direito público alemão 
contemporâneo. Ao lado dessa acepção lata, que é a que nos serve de imediato no presente contexto, há 
outra, mais restrita, mais específica e mais normativa, a saber: direitos fundamentais são aqueles direitos 
que o direito vigente qualifica como tais”. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 560. “Para empezar, no existe aún acuerdo acerca del sentido que hemos 
de dar a la expresión “derechos del hombre”. ROBLES, Gregorio. Los derechos fundamentales y la ética 
em la sociedade actual. Madrid: Editora Civitas, 1992, p. 17.
36 “A primeira questão que se levanta com respeito à teoria dos direitos fundamentais é a seguinte: podem 
as expressões direitos humanos, direitos do homem e direitos fundamentais ser usadas indiferentemente?” 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 560.
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A categoria dos direitos humanos é mais genérica, estando suas 
normas inscritas em tratados e convenções internacionais. Já a expressão 
“direitos fundamentais” está ligada a um complexo de direitos positivados 
na Constituição dos países, estando presentes, portanto, no âmbito do 
direito positivo interno. Desta forma, cada Estado pode ter seu elenco de 
direitos tidos como fundamentais. Já a noção de direitos humanos é dota-
da de universalidade, atinge todos os seres humanos independentemente 
de sua nacionalidade ou domicílio. Os direitos humanos, nesse sentido, 
são objeto das declarações de direitos (como a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948) e convenções internacionais.37

A expressão direitos humanos refere-se a direitos supranacio-
nais, universais, com conotação daquilo que é pré-positivo, ou seja, 
daquilo que antecede o próprio Estado. Os direitos fundamentais, 
por seu turno, são a positivação dos direitos do homem nos diferentes 
ordenamentos jurídicos de cada Estado.38

Nas palavras de Eduardo Cambi, os direitos humanos “consti-
tuem uma ordem jurídica superior, objetiva, capaz de servir de funda-
mento universal para todo o sistema jurídico”.39 Ao serem positivados 
nas Constituições de cada Estado, os direitos humanos passam a 
chamar-se direitos fundamentais, e possuem um sentido mais preciso 
e estrito “[...] na medida em que descrevem o conjunto de direitos e 

37  Sobre a diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais vide, dentre outros, LOBATO, 
Anderson Orestes Cavalcante. Os direitos humanos na Constituição brasileira: os desafios da efetividade. 
In: MALUSCHKE, Gunther e outros (Org.). Direitos humanos e violência: desafios da ciência e 
da prática. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2004, p.19-32; PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. 
Derechos humanos, estado de derechoy constitucion. 5. ed. Madri: Tecnos, 1995, p. 30-31; LEITE, 
Carlos Henrique Bezerra. Direitos humanos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011; COMPARATO, 
Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 10. ed. São Paulo, Saraiva, 2015. CAMBI, 
Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo – direitos fundamentais, políticas públicas e 
protagonismo judiciário. São Paulo: Almedina, 2016, p. 39. 
38  LOPES, Ana Maria D´Ávila. Os direitos fundamentais como limites ao poder de legislar. Porto 
Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2001, p. 42.
39  CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo – direitos fundamentais, políticas 
públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Almedina, 2016, p. 39.
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liberdades jurídica e institucionalmente reconhecido e garantido pelo 
direito positivo.”40

Através da história do homem e na evolução do próprio Di-
reito em si, os direitos fundamentais estão essencialmente ligados à 
liberdade e à dignidade humana. Já os direitos do homem ou direitos 
humanos são os direitos inalienáveis e sagrados, tidos também como 
imprescritíveis, englobando a liberdade, a propriedade, a segurança e a 
resistência à opressão. 

A concepção desses direitos como fundamentais é produto da 
evolução da própria humanidade e do Estado, que transformou-se 
de ente absoluto governado pelo monarca, sem respeito por direitos 
dos cidadãos, em um ente reconhecedor e garantidor de liberdades 
meramente formais (Estado liberal)41, posteriormente num ente in-
tervencionista com intuito de prover direitos sociais (Estado social) 
e contemporaneamente num Estado que traz no bojo de sua Cons-
tituição uma carga imensa de direitos, de conceitos indeterminados e 
valores (Estado democrático de direito).

Foram os exageros e arbítrios do absolutismo que geraram 
as revoltas sociais e a consciência de que havia de existir limites ao 
poder estatal e que tornaram possível não só o surgimento dos direitos 
fundamentais de primeira dimensão como também do Estado liberal.42 

40  Idem, p. 39.
41  “Direitos fundamentais eram aí, essencialmente, as liberdades negativas que protegiam os cidadãos 
da época, ou seja, os proprietários auto-suficientes, mais precisamente, que protegiam as suas esferas de 
autonomia e de liberdade pessoal (a vida, a liberdade, a propriedade), das interferências e invasões não 
programadas do Estado e da Administração”. NOVAIS, Jorge Reis. Direitos sociais – teoria jurídica dos 
direitos sociais enquanto direitos fundamentais. 2. ed. Lisboa: AAFDL Editora, 2017, p. 64.
42  Jorge Miranda pondera que: “Sob este aspeto, o Estado absoluto – que, aliás, se pretende legítimo, e 
não tirânico – viria a ser um dos passos necessários para a prescrição de direitos fundamentais, universais 
ou gerais, em vez de situações especiais, privilégios ou imunidades. Além de criar condições jurídicas de 
igualdade, o Estado absoluto suscitaria objectivamente (ou, se se quiser, dialecticamente) condições de luta 
pela liberdade. Os seus exageros e arbítrios, a insuficiência das garantias individuais e a negação de direitos 
políticos dos súbditos tornar-se-iam cada vez menos admissíveis no século das luzes. MIRANDA, Jorge. 
Manual de Direito Constitucional. 5. ed. t. IV, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 24.
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O reconhecimento dos direitos fundamentais, num primeiro 
momento, implica o reconhecimento de que há uma esfera de ativi-
dades ou liberdades do indivíduo nas quais o Estado não pode intro-
meter-se. Trata-se, portanto, de reconhecer limites ao poder estatal em 
prol do exercício das liberdades individuais. A primeira das liberdades 
reconhecidas ao homem foi a liberdade religiosa. Nesse sentido, Carl 
Schmitt afirma “que la libertad de religión es el primero de todos los derechos 
fundamentales.”43 

Explica Jorge Miranda que a conquista da liberdade religiosa 
merece especial destaque porque as disputas religiosas ocorridas com 
a Reforma e a Contrarreforma abriram fissuras na unidade da Cris-
tandade e geraram perseguições, guerras político-religiosas, violência, 
tudo isso “[...] num contexto de intolerância e absolutismo, acabariam 
por conduzir à regra de em cada Estado uma religião, a do Príncipe.”44 
Porém, o fato de que cada Estado tinha uma religião que era a do mo-
narca abriu a possibilidade de professar individualmente sua própria fé 
e a noção de que essa liberdade era insubstituível.

A garantia de liberdade de credo religioso foi a abertura para 
a conquista de outros tipos de liberdade. Dentre elas está a liberdade 
pré-estatal, ou seja, uma esfera de liberdade que supõe-se existir antes 
mesmo do próprio Estado e de sua organização, que é o núcleo dos 
direitos fundamentais: liberdade de opinião, igualdade de direitos, 
liberdade profissional, garantia de propriedade, liberdade de ação.45 Foi 
Carl Schmitt quem tratou dessas esferas de liberdades, ao afirmar que 

[...] la esfera de libertad del individuo es limitada en princi-
pio, mientras que las facultades del Estado son limitadas en 
principio. El Estado antiguo no conocía derechos de libertad, 
porque parecia inconcebible una esfera privada con un derecho 

43  SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial, 1996, p. 165.
44  MIRANDA, Jorge. op. cit., p. 24-25.
45  BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Staat, Verfassung, Demokratie: studien zur Verfasungstheorie 
und zum Verfassungsrecht. Tradução de Günther Maluschke. 2. ed. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992, 
p. 148.
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independiente frente a la comunidad política, y se consideraba 
absurdo, inmoral e indigno de un hombre libre el pensamiento 
de una libertad del individuo independiente de la libertad 
política de su pueblo y Estado.46

Com a evolução da teoria dos direitos fundamentais reconhe-
ceu-se não só o direito do indivíduo de ter garantidas certas liberdades 
fora da interveniência do Estado, como também o direito de exigir 
do próprio Estado determinadas prestações. Para Norberto Bobbio, 
não há nenhuma Constituição democrática que não pressuponha a 
existência de direitos individuais, ou seja, que não parta da ideia de que 
primeiro vem a liberdade dos cidadãos singularmente considerados, e 
só depois o poder do governo, que os cidadãos constituem e controlam 
através de suas liberdades.47 

A noção do que sejam direitos fundamentais, assim como do 
que seja o acesso à justiça, passa por toda uma apreciação de cunho 
histórico que tem como objeto a evolução do Estado e da sociedade 
até os dias de hoje. 

Na percepção de Norberto Bobbio, o que foi considerado di-
reito fundamental numa determinada era podem não sê-lo em outro 
tempo, e vice-versa, o que, para ele, demonstra que não há direitos 
fundamentais por natureza, já que o que pode parecer fundamental em 
uma época histórica ou em determinada civilização pode não sê-lo em 
outras épocas ou culturas.48

É perceptível que a quantidade de direitos fundamentais têm 
aumentado através do tempo, o que reflete as exigências da sociedade 
em cada momento histórico. Para se ter um vislumbre disso basta pen-
sar que a primeira dimensão de direitos fundamentais voltava-se para 
as liberdades em face do Estado na fase do Estado liberal. 

46  SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial, 1996, p. 165.
47  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 120.
48  Ibidem, p. 18-19.
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Não se admitia instrumento jurídico que viabilizasse o término 
do matrimônio, até que a evolução dos costumes exigiu a criação do 
divórcio. Até o início da segunda metade do século XX existia discri-
minação racial implementada pelo próprio governo nos Estados Uni-
dos da América com escolas, igrejas, meios de transporte, bebedouros 
-todos segregados entre brancos e negros – o que hoje é inadmissível. 
A luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos foi também 
uma exigência social veiculada por meio de lutas, muitas delas violentas. 

Na atualidade há preocupação com os direitos das minorias de 
gênero, como homossexuais, transexuais, e a discussão até mesmo sobre 
a necessidade da existência de gêneros em si mesmos. A união civil 
entre pessoas do mesmo gênero já é uma realidade em diversos países 
do mundo, inclusive o Brasil. 

Discordamos da posição teórica de que os direitos fundamen-
tais são inerentes ao homem e que têm origem no jusnaturalismo. 
Entendemos que os direitos fundamentais são fruto da evolução his-
tórica do próprio direito, e que são atributos conferidos pelo homem 
ao seu semelhante. É através da positivação que se constitui e dá vida 
a um conjunto de normas jurídicas no ordenamento.49 Nesse sentido o 
entendimento de Norberto Bobbio: 

[...] as Constituições contemporâneas proclamam o direito à 
instrução como direito fundamental, mas ele não é visto no 
estado da natureza, nem se fez presente na primeira geração de 
direitos; as exigências da sociedade que se seguiram às doutri-
nas do direito natural e à proclamação das liberdades negativas 
é que realçaram a instrução como direito fundamental, a partir 
de uma sociedade mais evoluída. Direitos dessa natureza, isto 
é, decorrentes das exigências sociais, confiram a socialidade, 
não a naturalidade dos direitos humanos, merecendo, além do 
reconhecimento pelo direito positivo, também a efetiva im-
plementação que permita seu gozo, sob pena de tornarem-se 
meras obrigações morais ou políticas.50 

49  PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 5. ed. 
Madri: Tecnos, 1995, p. 59.
50  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus,1992, p. 76.
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Ana Maria D´Ávila Lopes também refuta a tese de que a ori-
gem dos direitos fundamentais e seu fundamento de validade esteja no 
direito natural ao explicar que 

[...] o termo direitos, na expressão direitos naturais, é um sem-
-sentido porque os direitos naturais só podem ser considerados 
direitos, no sentido técnico-jurídico, a partir do momento em 
que são reconhecidos ou formulados por uma norma jurídica 
do direito positivo; enquanto isso não acontece, estamos 
diante de valores, considerados necessários, importantes ou 
fundamentais, mas não são direitos. Desse modo a expressão 
direitos naturais deve ser interpretada mais como o conjunto 
de exigências éticas ou princípios suprapositivos do Direito, 
efetivamente superiores a ele desde o ponto de vista ético, mas 
não no sentido jurídico.51 (destaques no original)

Outro forte argumento apresentado pela mesma autora, e com 
o qual concordamos, é o de que a ideia de um direito natural imutável, 
universal e imprescritível se mostra contrária à própria evolução his-
tórica dos direitos fundamentais. Como vimos, o catálogo de direitos 
fundamentais tem se avolumado com o passar do tempo, aperfeiço-
ando-se e mudando constantemente. Daí poder se afirmar que não 
existem direitos fundamentais por natureza, já que em cada época, 
civilização ou cultura pode haver diferentes direitos fundamentais.52

José Afonso da Silva diz que a própria historicidade dos direitos 
fundamentais “rechaça toda fundamentação baseada no direito natural, 
na essência do homem ou na natureza das coisas.”53

Recordamos, ainda, sobre a tese de existência de direitos natu-
rais independentemente de seu reconhecimento pelo direito positivo, 
que isto significaria, na prática, a existência de direitos sem qualquer 
proteção conferida pelo Estado. Isso porque para seu efetivo exercício 

51  LOPES, Ana Maria D´Ávila. Os direitos fundamentais como limites ao poder de legislar. Porto 
Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2001, p. 68.
52  Ibidem, p. 69.
53  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 181.
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e defesa, tais direitos naturais precisariam de norma positiva para pro-
tegê-los e garantir sua eficácia.

Os direitos fundamentais são resultado de um processo his-
tórico, e não de um único acontecimento. O estudo de sua evolução 
histórica, portanto, é importante para sua compreensão.54 

A noção de que deveria haver limites ao poder do Estado fez 
surgir a noção de “liberdade negativa” ou “liberdade como não inter-
ferência”. Na luta contra o absolutismo, surgiram algumas normas 
protetoras de direitos individuais, sementes dos direitos fundamentais. 
Assim, na Inglaterra do século XVII, surgiram o Petition of Rights, em 
1628, o Bill of Rights, em 1689, e o Habeas Corpus Act, em 1679.

A Reforma Protestante foi importante movimento não só de 
cunho religioso, mas de reflexos também políticos e jurídicos. Foi com 
esse movimento que ficou clara a intenção de ver reduzidos o poder e 
a interferência do Estado para garantir, inicialmente, a liberdade reli-
giosa. Mais tarde veio a burguesia lutar contra o absolutismo e houve 
o desenvolvimento da ciência e a descoberta de que o poder do Estado 
não se baseava na vontade de Deus. Criou-se a teoria do contrato social 
para justificar o poder do Estado. 55

Constata-se que o surgimento dos diversos tipos de Estado 
confunde-se com o nascimento e evolução dos direitos fundamentais. 
Foi no século XVIII, com a vitória da revolução liberal na França e a 

54  “Nem se trata de um mero somatório, mas sim de uma interpenetração mútua, com a consequente 
necessidade de harmonia e concordância prática. Os direitos vindos de certa época recebem o influxo dos 
novos direitos, tal como estes não podem deixar de ser entendidos em conjugação com os anteriormente 
consagrados: algumas liberdades e o direito de propriedade não possuem hoje o mesmo alcance que 
possuíam no século XIX, e os direitos sociais adquirem um sentido diverso consoante os outros direitos 
garantidos pelas Constituições”. MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 5. ed. t. IV. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 30.
55  “Sob a influência dos humanistas e da Reforma, a fé e a religião passaram a não ser mais um limite 
ao poder e aos direitos do homem. No âmbito político, as estruturas plurais do poder medieval foram 
substituídas pelo Estado como forma de poder racional, centralizado e burocrático, que não reconhecia 
poder superior e que pretendia o monopólio do uso legítimo da força. A soberania, como conceito 
identificador desse poder, tinha como função a produção do Direito, que se tornou instrumentum regni 
para acabar com os poderes medievais”. LOPES, Ana Maria D´Ávila. Os direitos fundamentais como 
limites ao poder de legislar. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2001, p. 52.
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independência dos Estados Unidos, que apareceram os primeiros do-
cumentos proclamadores dos direitos do homem (direitos humanos). 
Os documentos mais importantes deste período são a “Declaração do 
Bom Povo da Virgínia” (Virginia Bill of Rights - 1776) e a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789).

Tais declarações, entretanto, carecem de eficácia jurídica e ser-
vem apenas como parâmetros norteadores da interpretação de normas 
jurídicas eventualmente existentes. São, portanto, equivalentes aos 
princípios gerais do direito. Por tal motivo (falta de eficácia jurídica), 
surgiu a necessidade de positivação dos enunciados contidos nas decla-
rações de direitos, como forma de garantir sua proteção e efetividade.

Na era moderna, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem (1948) foi muito importante para a história dos direitos 
fundamentais, não se limitando a trazer somente direitos individuais, 
mas também se preocupando com os direitos sociais. Ou seja, além dos 
clássicos direitos à liberdade, à vida, à liberdade religiosa e aos direitos 
políticos, tratou também de direitos culturais, sociais e econômicos 
como sendo indispensáveis à dignidade do homem.

Ainda quanto à evolução histórica, para Norberto Bobbio,56 o 
desenvolvimento dos direitos do homem passou por três fases: num 
primeiro momento, afirmaram-se os direitos de liberdade (tendentes 
a limitar o poder do Estado e reservar para o indivíduo uma esfera de 
liberdade em relação ao próprio Estado). Num segundo momento, o 
foco ocorreu em relação aos direitos políticos, com a concepção não só 
da liberdade negativa (que seria o direito do indivíduo de não sofrer 
a intervenção estatal em sua vida), mas também a “liberdade ativa”, 
ou seja, o direito de exigir do Estado prestações positivas, ações, e não 
abstenção. E, finalmente, num terceiro momento, foram proclamados 
os direitos sociais, que expressam o amadurecimento de novas exigên-
cias, como bem-estar e igualdade não apenas formal, que podem ser 
chamados de liberdade por meio do Estado.

56  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 32-33.
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Os conflitos de classe ao longo do século XIX traduziram as 
exigências de uma camada da população para a qual havia insuficiência 
de direitos individuais. Essas reivindicações ajudaram a construir uma 
mudança na atividade do Estado, que paulatinamente abandonou sua 
postura abstencionista e passou a desenvolver uma postura mais ativa 
no sentido de respeitar e implementar direitos fundamentais sociais.57

2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Os direitos tidos como fundamentais podem ter duplo sentido 
jurídico: de um lado, são essenciais aos homens em sua vivência com 
os outros. As relações de uns com os outros homens e com o próprio 
Estado fundam-se neles, em seu respeito e acatamento. De outro lado, 
são eles que conferem os fundamentos da organização estatal, dando 
as bases sobre as quais as ações da entidade estatal se desenvolvem, em 
cujos limites se legitimam (determinantes de limites negativos) e para 
a concretização dos quais se determinam comportamentos positivos do 
Estado (determinantes positivos).

A doutrina constitucional majoritária faz a divisão ou clas-
sificação dos direitos fundamentais por intermédio de gerações ou 
dimensões. Assim, existiriam três dimensões de direitos fundamentais. 
A primeira dimensão trata dos direitos de liberdade; a segunda, dos 
direitos de igualdade (onde incluem-se os direitos sociais); a terceira, 
dos direitos de fraternidade. 

Acerca da nomenclatura “gerações” e “dimensões” de direitos 
fundamentais, o posicionamento doutrinário dominante é de que seja 
desnecessária a divisão dos direitos fundamentais em famílias, gera-
ções, naipes ou dimensões. O entendimento vigorante é o de que está 
superada a noção de “gerações” de direitos fundamentais, por ter tal 
noção criado equívocos conceituais em torno das características dos 

57  PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 5. ed. 
Madri: Tecnos, 1995, p. 83.
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direitos fundamentais, a exemplo da falsa noção de ordem cronológica 
e superação dos direitos nas dimensões precedentes.58 

Podemos citar algumas características comuns aos direitos fun-
damentais, como, por exemplo: os direitos fundamentais são universais 
e absolutos, inalienáveis, indisponíveis e de aplicabilidade imediata. 

Inicialmente concebidos como direitos da liberdade, os direitos 
fundamentais de primeira dimensão tinham como titular o indivíduo 
e eram oponíveis ao Estado. Sua característica mais marcante era a 
subjetividade; eles valorizavam a pessoa humana individualmente con-
siderada. A preocupação, pois, era resguardar a liberdade do cidadão 
diante do poder do Estado absoluto.

São direitos de resistência ou de oposição perante o Estado, 
que deve abster-se da intromissão na vida dos particulares. O que se 
quer do Estado, nesse primeiro momento histórico, é que seu poder 

58  “A ideia de generatividade geracional também não é totalmente correcta: os direitos são de todas as 
gerações. [...] preferem hoje os autores falar de três dimensões de direitos do homem (E. Riedel) e não 
de “três gerações”.” CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 386-387. “[...] o termo geração, geração de direitos, afigura-se enganador por 
sugerir uma sucessão de categorias de direitos, umas substituindo-se às outras – quando, pelo contrário, o 
que se verifica em Estado social de direito é um enriquecimento crescente em resposta às novas exigências 
das pessoas e das sociedades”. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 5. ed. t. IV. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 30. “A doutrina moderna dá ênfase em afirmar que qualquer Direito 
Fundamental constitucional – seja ele direito civil e político ou econômico, social e cultural – contém, ao 
mesmo tempo, componentes de obrigações positivas e negativas para o Estado. Nessa visão, a tradicional 
diferenciação entre os direitos ‘da primeira’ e os ‘da segunda geração’ (ou ‘dimensão’) é meramente gradual, 
mas não substancial, visto que muitos dos Direitos Fundamentais tradicionais forma reinterpretados como 
sociais, perdendo sentido as distinções rígidas”. KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial 
no Brasil e na Alemanha – os (des) caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: 
Sergio Antônio Fabris, 2002, p. 47-48. ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de 
trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 117. “[...] é de se ressaltarem as fundadas críticas que vêm sendo dirigidas 
contra o próprio termo ‘gerações’ por parte da doutrina alienígena e nacional. Com efeito, não há como 
negar que o reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de um processo 
cumulativo, de complementaridade, e não de alternância, de tal sorte que o uso da expressão ‘gerações’ 
pode ensejar a falsa impressão da substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual há 
quem prefira o termo ‘dimensões’ dos direitos fundamentais, posição esta que aqui optamos por perfilhar, 
na esteira da mais moderna doutrina”. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 
2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 49. No mesmo sentido, CONI JÚNIOR, Vicente 
Vasconcelos; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Direitos fundamentais e a era digital. Revista LTr, São 
Paulo, v. 82, n. 1, p. 47-59, jan., 2018.
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seja limitado e que ele deixe de intervir na vida da sociedade civil. 
Tais direitos são hoje denominados de direitos de primeira dimensão. 
Podemos citar, como exemplo dessa dimensão de direitos, o direito à 
vida, à propriedade, à liberdade religiosa e de pensamento, à igualdade, 
dentre outros direitos contemplados nessa geração.59

Os direitos de primeira dimensão são compatíveis com o 
Estado liberal no sentido de serem frutos das concepções desse Es-
tado, cujo ordenamento jurídico era centrado no indivíduo (e não na 
coletividade), nas questões patrimoniais (e não nas questões sociais), 
vigiam as grandes codificações que eram tidas como as únicas fontes 
do direito e sua interpretação deveria ater-se aos estritos limites da lei 
como pregava a escola da exegese. 

Com a Revolução Industrial surgiram novas tecnologias, houve 
o aumento da produção e a necessidade cada vez maior de mão-de-o-
bra. Isso gerou a consequente saída do homem do campo para a cidade. 
O homem passou a ter conhecimento de novas formas de tecnologia 
e a ter participação assegurada em outros espaços sociais. Passou a ver 
e a desejar um maior bem-estar material, melhores condições de vida 
e de trabalho. Em reforço, surgiu o Estado Social que, intervindo no 
domínio econômico, buscava o pleno emprego, o desenvolvimento e 
melhor distribuição de renda. 

Nesse quadro se dá o surgimento dos direitos de segunda 
dimensão. O sentimento existente era de que a declaração de direitos 
fundamentais era necessária, embora não suficiente, e de que o pró-
prio elenco daqueles que se haviam declarado ampliava-se nas novas 
conquistas sociais. Isso conduziu a outros movimentos que levaram a 
novas necessidades e formulações jurídicas: surgiram os direitos so-

59  “Os direitos de primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento 
normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos [...] Os direitos de primeira geração ou 
direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades 
ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos 
de resistência ou de oposição perante o Estado”. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 
14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 563-564.
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ciais, culturais e econômicos, havidos como os de “segunda dimensão”, 
a se acrescerem e mesmo a redimensionarem o sentido daqueles que 
compunham os de “primeira dimensão”.

Os direitos de segunda dimensão não substituem os da primeira 
dimensão, mas somam-se a estes. A preocupação e característica dessa 
nova dimensão de direitos não era limitar o poder estatal, mas fazer 
com que o Estado tomasse iniciativa em relação à efetivação de tais 
direitos. Enquanto na primeira dimensão há necessidade do absente-
ísmo estatal (ou mesmo um comportamento negativo, no sentido de 
não tomar iniciativas), na segunda dimensão de direitos fundamentais 
exigem-se ações, prestações ou participações positivas do Estado. 

São exemplos de direitos de segunda dimensão os direitos 
sociais, culturais, econômicos, bem como os direitos coletivos. Entre 
os direitos chamados sociais, incluem-se aqueles relacionados com o 
trabalho, o seguro social, a subsistência, o amparo à doença e à velhice.

Num primeiro momento da evolução das dimensões dos di-
reitos fundamentais, havia a presença de um Estado absenteísta. Num 
segundo momento, passa-se a presenciar a figura de um Estado em que 
predominam as prestações positivas em favor da sociedade. 

Essa segunda dimensão de direitos fundamentais está vinculada 
aos Direitos Sociais, que exigiam uma isonomia material, ou seja, uma 
igualdade econômica entre os cidadãos. Relacionam-se aos direitos de 
educação, de saúde, de trabalho, de assistência social, isto é, direitos 
culturais, sociais e econômicos. Esses direitos nasceram atrelados ao 
princípio da igualdade, em reação ao Estado Liberal. 

Os direitos fundamentais da terceira dimensão, igualmente 
protegidos constitucionalmente, são os chamados direitos de solida-
riedade ou fraternidade. Referem-se mais precisamente aos direitos 
difusos e coletivos, e não simplesmente aos direitos do homem-cidadão 
e coincidem com o aparecimento do Estado democrático de direito. 
Esses direitos emergiram de temas relacionados ao direito ao meio 



91 RETORNE AO SUMÁRIO

ambiente, ao desenvolvimento, à paz, à autodeterminação dos povos, à 
comunicação e ao patrimônio comum da humanidade, podendo ainda 
surgir outros direitos em virtude do caráter universalista dos direitos 
fundamentais.

A característica primordial dos direitos de terceira dimensão 
é de serem direitos que não se destinam especificamente à proteção 
dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado 
Estado, mas que visam a todo o universo dos homens. Emergiram na 
evolução do conceito de direitos fundamentais nesta terceira dimensão 
uma subdivisão dos direitos de fraternidade, apresentando-se em uma 
forma englobadora e abrangente de atuação. 

A Constituição da República de 1988 traz exemplo de direito 
fundamental de terceira dimensão ao estatuir no seu artigo 225 que 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...]” 
e determinar que tanto a coletividade quanto o Poder Público têm o 
dever de protegê-lo inclusive para gerações futuras. 

Paulo Bonavides defende a existência de uma quarta dimensão 
de direitos fundamentais, que seria fruto de uma universalização de 
direitos fundamentais. Compõem essa geração de direitos, para o 
referido constitucionalista, os direitos à democracia, à informação e ao 
pluralismo. 60

Ao realizar um resumo da evolução dos direitos fundamentais, 
Jorge Miranda aponta como gerações de direitos fundamentais a dos 
direitos de liberdade; dos direitos sociais; dos direitos ao ambiente, aos 

60  “Os direitos de quarta geração não somente culminam a objetividade dos direitos das duas gerações 
antecedentes como absorvem - sem, todavia, removê-la - a subjetividade dos direitos individuais, a saber, 
os direitos da primeira geração. Tais direitos sobrevivem, e não apenas sobrevivem, senão que ficam 
opulentados em sua dimensão principial, objetiva e axiológica, podendo, doravante, irradiar-se com a 
mais subida eficácia normativa a todos os direitos da sociedade e do ordenamento jurídico. Daqui se 
pode, assim, partir para a asserção de que os direitos da segunda, da terceira e da quarta gerações não se 
interpretam, concretizam-se. É na esteira dessa concretização que reside o futuro da globalização política, 
o seu princípio de legitimidade, a força incorporadora de seus valores de libertação. [...] Enfim, os direitos 
da quarta geração compendiam o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão-
somente com eles será legítima e possível a globalização política”. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 572.
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recursos naturais e ao desenvolvimento; direitos relativos à bioética, à 
engenharia genética, à informática.61 

3. ONDAS RENOVATÓRIAS DO ACESSO À JUSTIÇA DE 
CAPPELLETTI E GARTH

Impossível tratar do tema do acesso à justiça sem mencionar a 
obra considerada clássica de Mauro Cappelletti e Bryant Garth. Por 
meio de um projeto interdisciplinar e intercontinental, já que havia 
países como o Japão e a Itália envolvidos, estes autores, dentre outros, 
viabilizaram nos anos 1970 um projeto de pesquisa sobre os principais 
empecilhos ou dificuldades da população para ter acesso ao Poder 
Judiciário em diversos países. Os resultados alcançados foram publi-
cados em vários tomos, e esta parte da pesquisa que foi traduzida para 
a língua portuguesa chama-se homonimamente “Acesso à justiça”.62 

Tomando por caminho a identificação dos obstáculos ao acesso 
à justiça é que se procurou trabalhar as possíveis soluções e melhorias. 
A preocupação primeira de Mauro Cappelletti e Bryant Garth ao 
abordar o tema do acesso à justiça se dá no plano da chegada do cida-
dão à justiça, ou seja, de como o cidadão conseguirá chegar até à “porta 
de entrada” do Poder Judiciário. Essa linguagem coloquial serve para 
ilustrar a temática clássica desses autores, centrada no problema de 
como tornar a justiça menos burocrática e mais facilmente alcançável 
pelos cidadãos.

Sob tal perspectiva, o desafio não é apenas atrair um determi-
nado público para ingressar na justiça, mas tornar as pessoas ao mesmo 
tempo conscientes de seus direitos (no sentido de fazer com que as 
pessoas tomem conhecimento de que têm direitos e quais são eles, 

61  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 5. ed. t. IV. Coimbra: Coimbra Editora, 2014, 
p. 30.
62  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris 
Editor, 1988.
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posto que o desconhecimento é um dos primeiros óbices ao acesso 
à justiça) e confiantes de que o modo efetivo e eficaz de proteger e 
exercitar seus direitos ocorre por meio do Poder Judiciário.  

Essa visão representa uma ruptura com os padrões até então 
existentes nos estados liberais nos séculos dezoito e dezenove, nos quais 
imperava um individualismo exacerbado e entendia-se que o direito ao 
acesso à proteção judicial não necessitava de uma ação do Estado para 
sua proteção.63 Trata-se da perspectiva estudada quando tratamos do 
acesso à justiça no Estado liberal. 

Para ter uma noção da revolução que este novo pensamento 
representou, basta imaginar que não existiam Estados como hoje 
conhecemos, regidos por princípios democráticos, governantes eleitos 
pelo povo. Portanto, os conflitos entre as pessoas eram resolvidos pelo 
uso da força bruta (autotutela), o que assegurava apenas que o mais 
forte era o vencedor da querela (concepção que passa longe da ideia de 
justiça). Foi como reação a esse pensamento então dominante que o 
direito de acesso à justiça surgiu  como o [...] desejo de tornar efetivos 
– e não meramente simbólicos – os direitos do cidadão comum [...]”.64 
Trata-se da busca pela efetividade, pois até então existia um acesso 
meramente formal à justiça.65

O distanciamento do enfoque meramente formal do acesso 
à justiça dominante no Estado liberal para um enfoque voltado para 
sua efetividade aumentou ao ponto do acesso à justiça ser reconhecido 
como direito humano: “O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado 
como requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de 
um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não 
apenas proclamar os direitos de todos.”66 

63  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris 
Editor, 1988, p. 9.
64  Ibidem, p. 8.
65  “O acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia à igualdade, apenas formal, mas não efetiva”. 
Ibidem, p. 9. 
66  Ibidem, p. 12. 
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Para Mauro Cappelletti e Bryant Garth, o acesso à justiça pas-
sou a ser direito social fundamental e dada sua crescente importância 
tornou-se o “ponto central da moderna processualística.”67

Há uma preocupação em alargar o espectro de alcance da jus-
tiça para fazer com que a população economicamente mais vulnerável 
pare de evitar ingressar no Poder Judiciário e sinta-se menos inco-
modada em fazê-lo. Nessa análise, percebe-se que há dificuldades de 
ordem prática, a exemplo dos altos custos do processo judicial (gastos 
com custas e taxas judiciais, com advogados e com pagamento de 
honorários advocatícios de sucumbência), da burocracia que envolve o 
ingresso em juízo (observância das formalidades processuais), da falta 
de informação das partes sobre seus direitos e sobre como acessar o 
Poder Judiciário, além de problemas pessoais das partes (desconfiança 
nos advogados, no Poder Judiciário, medo de litigar etc.). 

Para que haja efetividade perfeita no acesso à justiça entende-
-se que deve haver “igualdade de armas” entre as partes de um dado 
processo. Dito por outras palavras, seria necessário que às partes de 
um processo fossem concedidas as mesmas condições e oportunidades 
para afirmar e reivindicar seus direitos. 

Essa igualdade é reconhecidamente utópica pois há obstáculos 
quase intransponíveis para que houvesse uma real igualdade entre as 
partes, a exemplo de sua formação intelectual. É mais fácil visualizar 
o suplantamento de diferenças econômicas entre as partes por meio 
da concessão de assessoramento jurídico gratuito a uma delas, o que 
se faz no Brasil por intermédio das defensorias públicas. Entretanto, 
as diferenças ocasionadas por características pessoais como formação 
intelectual não podem ser equalizadas.

Dentre os obstáculos ao efetivo acesso à justiça aponta a dou-
trina as custas judiciais, o tempo de duração dos processos, os recursos 

67  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris 
Editor, 1988, p. 13.
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financeiros das partes, a aptidão da parte para reconhecer um direito. 
Portanto a preocupação clássica, tradicional, é com o ingresso na justi-
ça, o que se costuma chamar “porta de entrada”. 

Útil mencionar que durante a pesquisa sobre acesso à justiça, 
Mauro Cappelletti e Bryant Garth sintetizaram os passos ou momen-
tos pelo qual o movimento passou, chamando-o de “ondas” do acesso 
à justiça. 

A primeira onda de acesso à justiça buscou ultrapassar o 
obstáculo dos custos financeiros do litígio ao assegurar assistência 
judiciária gratuita aos que não tinham condições de suportar os custos 
da demanda. Na segunda onda de acesso à justiça o foco foi propor-
cionar a representação jurídica para defesa dos direitos difusos, o que 
teve como efeito que a proteção desses direitos poderia atingir uma 
quantidade maior de pessoas (coletividade). A terceira onda de acesso à 
justiça, chamada “enfoque de acesso à justiça”, tentou mudar, adequar e 
melhorar os procedimentos utilizados pelo Poder Judiciário, a exemplo 
da criação de tribunais de pequenas causas, simplificação da legislação, 
introdução dos meios alternativos de solução de conflitos etc.

Atualmente no sistema judiciário trabalhista brasileiro a as-
sistência judiciária gratuita68 é precária. Na seara laboral a assistência 

68  Sobre a distinção entre assistência judiciária gratuita e justiça gratuita: “Importante, igualmente, 
destacar que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e da Justiça Gratuita são institutos distintos, 
embora muitas vezes utilizados como sinônimos, inclusive pela legislação pátria. O primeiro diz respeito 
ao patrocínio gratuito da ação por advogado (no caso da Justiça do Trabalho, por advogado credenciado 
junto ao Sindicato da categoria profissional, nos termos da Lei 5584/70), benefício diretamente vinculado 
ao quanto disposto pelo art.5º, LXXIV, da Carta Magna, consistindo, assim, em verdadeiro múnus público. 
Já o benefício da justiça gratuita, previsto na Lei 1060/50 (embora referida legislação fale em assistência 
judiciária gratuita) e, em termos de Justiça do Trabalho, constante expressamente no art.790, §3º, da CLT, 
vincula-se, de forma mais restrita, à isenção de custas e demais despesas processuais”. FREITAS, Raquel 
Hochmann de. A defensoria pública no âmbito trabalhista como forma de efetivação dos direitos 
fundamentais à ampla defesa e ao acesso à justiça. São Paulo: LTr, 2015, p. 58-59. Mauro Vasni Paroski 
leciona que a assistência judiciária envolve o patrocínio gratuito do processo judicial por advogado; já a 
justiça gratuita diz respeito ao não pagamento de despesas processuais e a assistência jurídica gratuita 
significa a prestação do serviço de aconselhamento e orientação jurídica, independentemente da existência 
de processo judicial. Vide PAROSKI, Mauro Vasni. Gratuidade e honorários de advogado na Justiça do 
Trabalho: elementos teóricos e práticos para uma reflexão crítica da perspectiva do acesso à justiça. 
São Paulo: LTr, 2010, p. 44-46. Mauro Cappelletti e Bryant Garth frisam que “[...] a assistência jurídica 



96 RETORNE AO SUMÁRIO

judiciária gratuita deveria ser prestada ao trabalhador por meio dos 
sindicatos nos termos do artigo 18 da Lei 5584/1970, mesmo que se 
trate de trabalhador não filiado ao sindicato (e que, portanto, não paga 
qualquer tipo de mensalidade). 

Diferentemente do que ocorre no âmbito estadual, onde atua 
com relativo êxito a Defensoria Pública, no âmbito da Justiça do Traba-
lho não existe atuação da Defensoria Pública da União. A constatação 
é de que, em termos de acesso à justiça para defesa de direitos laborais, 
de partida o trabalhador estará em desvantagem, seja porque só será 
assistido por sindicato caso seja filiado a um, seja porque não existe 
atuação de órgão público (como por exemplo a Defensoria Pública da 
União) no patrocínio de ações judiciais em defesa de direitos funda-
mentais dos trabalhadores, sejam tais direitos individuais ou coletivos.

 O inconveniente da falta de atuação da Defensoria Pública da 
União nas demandas judiciais trabalhistas não é admissível já que a 
Constituição assegura que “o Estado prestará assistência jurídica inte-
gral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 
5º, LXXIV) e a Defensoria Pública está incumbida pela mesma Cons-
tituição de prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados.69 

Trata-se, em nossa opinião, de uma inércia oportuna tanto 
para o órgão encarregado da prestação de assistência jurídica gratuita 
aos necessitados quanto para os advogados particulares, como se fosse 
uma espécie de reserva de mercado. A Defensoria Pública da União 
mantém-se estática e deixa de aumentar sua carga de atribuições e 

significa mais do que a simples representação perante os tribunais. Ela implica auxílio para tornar as 
pessoas mais ativamente participantes das decisões básicas, tanto governamentais quanto particulares, que 
afetam suas vidas”. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris Editor, 1988, p. 143.
69  “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º 
desta Constituição Federal.” BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, Senado Federal, 1988.
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responsabilidades. Os advogados particulares têm no patrocínio de 
demandas perante a Justiça do Trabalho uma fatia de mercado que ga-
rante número razoável de clientes com chances de receber pagamento 
de honorários advocatícios contratuais em tempo mais curto que em 
outros ramos do Poder Judiciário nacional.

A Constituição de 1988 inseriu a Defensoria Pública no 
capítulo das funções essenciais à justiça. Posteriormente, a Lei Com-
plementar 80/1994 veio regulamentar e organizar seu funcionamento 
no perímetro da União, do Distrito Federal e dos Territórios, além de 
prescrever normas gerais para sua organização nos Estados. 

A Lei Complementar 80/1994 estabelece as funções institu-
cionais da Defensoria Pública, dentre as quais estão a prestação de 
orientação jurídica e exercício da defesa dos necessitados em todos 
os graus; promoção de solução extrajudicial de litígios; promoção de 
ação civil pública quando seu resultado puder beneficiar grupo hipos-
suficiente; promoção da mais ampla defesa dos direitos fundamentais 
dos necessitados.

Demais disso, o §5º do artigo 4º da Lei Complementar 80/1994 
dispõe literalmente que “A assistência jurídica integral e gratuita custe-
ada ou fornecida pelo Estado será exercida pela Defensoria Pública.”70

Por conseguinte, o aparato da Defensoria Pública da União 
deveria funcionar na seara trabalhista somado à assistência judiciária 
gratuita prestada pelos sindicatos. Com isso queremos dizer que eles 
não se excluem. A Defensoria Pública da União deveria ser o prestador 
“oficial” da assistência jurídica gratuita aos necessitados nas demandas 
judiciais trabalhistas dada a amplitude de suas atribuições constitucio-
nais e sua existência em todo território nacional. 

70  BRASIL. Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Organiza a Defensoria Pública da 
União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, 
e dá outras providências. Diário oficial da União, Brasília, DF, 12 jan. 1994. Disponível em: <https://goo.
gl/n4y7Vs>. Acesso em: 15 dez. 2017.
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Compreendemos que essa atuação exigiria significativas mu-
danças na estrutura da Defensoria Pública da União, com aumento 
do número de defensores, de servidores e da própria estrutura física 
do órgão. Talvez o óbice mais desafiador a sanar seria a quantidade 
de audiências trabalhistas a atender, já que em regra em cada processo 
judicial (reclamação trabalhista no jargão da Consolidação das Leis do 
Trabalho) ocorre pelo menos uma audiência. Para solucionar essa ques-
tão poderia haver pautas de audiências unificadas nas varas do trabalho, 
nas quais todos os processos patrocinados pela Defensoria Pública da 
União teriam audiências designadas em dias pré-determinados ou em 
horários seguidos. 

Outra saída paliativa seria a celebração de convênios entre a 
Defensoria Pública da União e instituições de ensino superior para 
que os núcleos ou escritórios de prática jurídica realizassem o serviço 
de assistência jurídica gratuita aos trabalhadores sob a supervisão de 
professores e membros designados pela Defensoria Pública da União. 
Esta seria uma forma de fazer com que o serviço de assistência jurídica 
gratuita aos trabalhadores de fato existisse e funcionasse, além de pro-
porcionar experiência prática aos estudantes dos cursos jurídicos. 

Enfim, o que se percebe é que a Defensoria Pública da União 
poderia atuar tanto judicial quanto extrajudicialmente (por meio da 
promoção de campanhas de informação sobre a importância da con-
ciliação, sobre direitos dos trabalhadores, sobre as formas de acesso à 
justiça, etc.) para solução dos conflitos trabalhistas, mas não o faz, o que 
prejudica diretamente o acesso à justiça pelos trabalhadores. Podemos 
também pensar a respeito do pagamento de honorários advocatícios 
de sucumbência na Justiça do Trabalho e o acesso à justiça. Antes do 
advento da Lei 13467/2017, conhecida como reforma trabalhista, cuja 
vigência deu-se a partir de 11/11/2017, doutrina e jurisprudência po-
sicionavam-se de maneira pacífica no sentido de que, regra geral, não 
eram devidos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Esse era 
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o posicionamento adotado por duas súmulas do Tribunal Superior do 
Trabalho número 219 e 32971, e na também pela Instrução Normativa 
27/200572 do mesmo do Tribunal Superior do Trabalho, que no seu 
artigo 5º dispõe: “Exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, 
os honorários advocatícios são devidos pela mera sucumbência.”

Embora o inciso III da Súmula 219 do Tribunal Superior do 
Trabalho apenas ratifique o disposto no artigo 5º da Instrução Nor-
mativa 27/2005 do mesmo órgão, a reforma trabalhista trazida pela 
Lei 13467/2017 alterou a realidade até então vigorante, posto que 

71  Súmula 219 TST HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (alterada a redação do item 
I e acrescidos os itens IV a VI em decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT divulgado em 
17, 18 e 21.03.2016
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura 
e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato 
da categoria profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou 
encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou 
da respectiva família (art.14, § 1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305 da SBDI-I). 
II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo 
trabalhista. 
III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto 
processual e nas lides que não derivem da relação de emprego. 
IV - Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a responsabilidade pelo 
pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de Processo 
Civil (arts. 85, 86, 87 e 90). 
V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuados os 
processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de 
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não 
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º). 
VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários 
advocatícios contemplados no Código de Processo Civil.
Súmula 329 TST HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 133 DA CF/1988 (mantida) - Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 Mesmo após a promulgação da CF/1988, permanece válido o 
entendimento consubstanciado na Súmula nº 219 do Tribunal Superior do Trabalho. BRASIL. Tribunal 
Superior do Trabalho. Secretária-geral Judiciária. Coordenadoria de Jurisprudência. Súmulas, Orientações 
Jurisprudenciais (Tribunal Pleno / Órgão Especial, SBDI-I, SBDI-I Transitória, SBDI-II e SDC), 
Precedentes Normativos [recurso eletrônico]. Brasília:  Coordenação de Serviços Gráficos - CSG/
SEG/TJDFT, 2016. Disponível em: < https://goo.gl/DYaFj4>. Acesso em: 15 dez. 2017.
72  BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: <https://goo.gl/mKZuGC> Acesso em: 
15 dez. 2017.
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introduziu nova disciplina sobre honorários advocatícios regida pelo 
artigo 791-A na Consolidação das Leis do Trabalho73. 

A nova disciplina atinente aos honorários advocatícios na Justiça 
do Trabalho contraria as tentativas da primeira onda de acesso à justiça, 
que sustentam a necessidade de criação de mecanismos que diminuam 
ou mesmo eliminem o custo financeiro do processo. Ao revés, o artigo 
791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei 
13467/2017, transforma em regra o que era exceção (pagamento de 
honorários advocatícios sucumbenciais) e ainda determina que os hono-
rários advocatícios sejam “[...] fixados entre o mínimo de 5% (cinco por 
cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar 
da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo 
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Parece-nos que a nova disciplina legal sobre honorários advo-
catícios na Justiça do Trabalho, criada pelo artigo 791-A da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, contribuirá para inibir ou diminuir o acesso 

73  “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, 
fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que 
resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre 
o valor atualizado da causa.
§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte 
estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria.
§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a 
compensação entre os honorários.
§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro 
processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao 
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 
obrigações do beneficiário.
§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção”. BRASIL. Congresso Nacional. Decreto-lei 
n. 5452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário oficial da União, 
Brasília, DF, 1º maio 1943. Disponivel em: < https://goo.gl/ihmWLS>. Acesso em: 17 dez. 2018. 
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à justiça neste ramo especializado. Isso porque os riscos econômicos 
da demanda outrora limitados a eventual condenação em pagamento 
de custas e litigância de má-fé hoje são muito maiores. Pode acontecer 
inclusive do valor devido a título de honorários advocatícios de sucum-
bência superar o valor de créditos porventura devidos ao trabalhador e 
reconhecidos por sentença nas hipóteses de sucumbência recíproca.74 

Percebe-se que o acesso à justiça é um conceito bem maior que 
a mera possibilidade de ingressar em juízo. Significa a aptidão para mo-
vimentar a máquina judiciária na defesa de seus direitos, mas também 
o direito a um processo justo, com todas as garantias constitucionais, 
com duração de tempo razoável.75 

Nesse sentido, o ensinamento de Horácio Wanderlei Rodrigues 
e Eduardo de Avelar Lamy: “O acesso à Justiça não se esgota no acesso 
ao Judiciário. É necessário, portanto, ter o cuidado de não reduzi-lo à 
criação de mecanismos processuais, e seus problemas, aos existentes 
nesse âmbito. O acesso à Justiça representa mais do que o ingresso no 
processo e o acesso aos meios que ele oferece.”76

Insta frisar que o presente estudo tem como preocupação 
principal a “porta de saída” da justiça. Não basta estudar, planejar e 
preocupar-se com a melhoria das formas de ingresso na justiça pois 
o que as partes realmente desejam é que sua passagem pelo sistema 

74  Idêntica conclusão aponta ALMEIDA, Cléber Lúcio de. A reforma trabalhista e o acesso à justiça. 
In: FELICIANO, Guilherme Guimarães; TREVISO, Marco Aurélio; FONTES, Saulo T. de Carvalho 
(Orgs.). Reforma trabalhista: visão, compreensão e crítica. São Paulo: LTr, 2017. 
75  “Se, em um primeiro momento, sua concepção parece estar imbricada no direito de acesso aos 
tribunais - chegando mesmo a ser confundido com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 
XXXV CRFB) -, uma análise mais detida demonstra um indesejável reducionismo, já que em torno desse 
suposto núcleo único gravitam questões outras como o direito à informação, à correta adequação entre a 
ordem jurídica e a realidade socioeconômica do país, ao acesso a instrumentos jurídicos que permitam a 
concretização de uma posição jurídica de vantagem, enfim, o direito de acesso a toda uma ordem jurídica 
justa”. GONTIJO, Danielly Cristina Araújo. O direito fundamental de acesso à justiça. São Paulo: LTr, 
2015, p. 12.
76  RODRIGUES, Horácio Wanderlei; LAMY, Eduardo de Avelar. Teoria geral do processo. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016, p. 103.
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judiciário (no sentido de Poder Judiciário) seja breve e que tenha uma 
solução satisfatória. 

Portanto, mais interessados que ingressar na justiça, os cidadãos 
estão interessados na “porta de saída” – o que se reflete no desejo de 
resolver de forma rápida e eficaz o litígio posto em exame no processo 
judicial. Trata-se da vontade, da esperança, de que o processo tenha um 
fim. Essa é uma das preocupações do presente estudo: analisar formas 
que possibilitem a melhoria da tutela dos direitos dos trabalhadores 
por intermédio do processo judicial em meio eletrônico focando não 
as formas de ingresso na justiça, as ações judiciais possíveis, mas sim 
formas de melhorar ou acelerar o resultado final do processo para 
possibilitar que o cidadão consiga “sair” da justiça. 

Assim, nossa preocupação terá como principal enfoque meios 
para a solução do conflito trabalhista com mais eficiência e celeridade. 

4. ACESSO À JUSTIÇA NA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA DE 1988

O ponto de partida para analisar qualquer instituto jurídico é 
a Constituição, dada sua posição de supremacia hierárquica ante as 
demais normas do ordenamento jurídico e sua influência na sistema-
tização e interpretação desse ordenamento.77 Não é diferente com a 
jurisdição e o acesso à justiça, que devem ser estudados a partir do 
prisma constitucional para que se possa compreender sua importân-
cia. A Constituição ocupa o lugar principal do sistema jurídico. Nos 
dizeres de Luís Roberto Barroso, “[...] toda interpretação jurídica é 

77  Wilson Alves de Souza ressalta a importância da Constituição como parâmetro mais relevante 
para estudo de um instituto jurídico: “Desde el punto de vista jerárquico, está fuera de duda que el estatuto 
normativo más relevante es la constitución, impregnada de garantias, princípios (explícitos o implícitos) y reglas, 
a partir, em lo que se refiere al Derecho Procesal, del debido processo, del acceso a la justicia y de una serie de 
derechos fundamentales, y reglas ordinárias de derecho procesal [...]”. SOUZA, Wilson Alves de. Los límites 
subjetivos internos de la jursdicción: caracterización de la sentencia dictada por um órgano jurisdicional 
sin atribución constitucional. Salvador: Dois de Julho, 2016, p. 99.
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também interpretação constitucional. Qualquer operação de realização 
do direito envolve a aplicação direta ou indireta da Constituição.”78

Ao contrário das Constituições brasileiras de 1824, 1891, 1934 
e 1937 que não trouxeram qualquer disposição sobre o acesso à justiça, 
a Constituição de 1946 tratou da proteção jurisdicional no §4º do 
artigo 141, ao afirmar que “a lei não poderá excluir da apreciação do 
Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual”. Tal dispositivo 
foi repetido nas Constituição de 1967 (artigo 150, §4º) e na Emenda 
Constitucional n.1 de 1969 (artigo 153, §4º).79 

Na Constituição brasileira de 1988 a palavra “jurisdição” é 
mencionada 24 (vinte e quatro) vezes e com diversos sentidos. Já a 
palavra “jurisdicional” aparece 9 (nove) vezes e a palavra “judiciário” é 
transcrita 32 (trinta e duas) vezes, seja com o sentido de Poder Judici-
ário, seja no sentido de órgão judiciário ou serviço judiciário. A palavra 
“justiça” no sentido daquilo que é justo apareceu apenas no preâmbulo 
do texto constitucional – nas demais vezes em que é citada é no sentido 
de órgão do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça, Justiça Eleitoral, 
Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça) ou 
no sentido de processo sigiloso (“segredo de justiça”80).

O preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 fixa a justiça 
como valor supremo, enquanto o inciso I do artigo 3º da Constituição 
estabelece que construir uma sociedade justa é, dentre outros, objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil.

A palavra jurisdição está espalhada em diversos trechos do 
texto constitucional com o sentido de limite espacial ou territorial no 
qual os poderes jurisdicionais podem ser exercidos. 

78  BARROSO, Luís Roberto. O Estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a redefinição da 
supremacia do interesse público – novas reflexões. Fórum Administrativo – FA. Belo Horizonte, ano 13, 
n. 148, p. 9-14, jun., 2013.
79  MARINONI, Luiz Guilherme. Direito fundamental de ação. In: CANOTILHO, J. J. Gomes et all. 
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 358.
80  §11 do artigo 14 da Constituição de 1988: “§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em 
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé”. BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, Senado Federal, 1988. 
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No Brasil o fenômeno da constitucionalização de direitos 
torna-se particularmente significativo com a promulgação da Cons-
tituição da República de 1988. O catálogo de direitos nela inscritos é 
grandioso, assim como o projeto de sociedade nela pensado. 

Diferentemente da Constituição Portuguesa de 1976, que 
traz em seu artigo 20º81 previsão explícita acerca do acesso à justiça, a 
Constituição da República de 1988 não traz previsão expressa, mas o 
faz apenas indiretamente no inciso XXXV do artigo 5º. A expressão 
“acesso à justiça” foi cunhada pela doutrina mas não faz parte do texto 
constitucional de 1988.82

Entretanto, o inciso XXXV do artigo 5º da Constituição diz 
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito;” e erige essa determinação a patamar normativo mais 
significativo ao incluir esse ditame no Título II “Dos direitos e garan-
tias fundamentais” que faz parte do Capítulo I “Dos direitos e deveres 
individuais e coletivos”83. 

81 “Artigo 20.º Acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva
1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses 
legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos.
2. Todos têm direito, nos termos da lei, à informação e consulta jurídicas, ao patrocínio judiciário e a 
fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer autoridade.
3. A lei define e assegura a adequada protecção do segredo de justiça.
4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo razoável e 
mediante processo equitativo.
5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos 
judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva e em tempo útil contra 
ameaças ou violações desses direitos”. PORTUGAL. Constituição (1976). Constituição da República 
Portuguesa, Lisboa, 1976. Disponível em: < https://goo.gl/5n9Htv> Acesso em: 20 dez. 2017.
82 “Mas, ainda que não exista previsão única expressa do “direito de acesso à justiça” (nestes termos ou 
naqueles correlatos que traduzam a amplitude do direito para além do direito de acesso aos tribunais), é 
possível se inferir, da correlação entre os direitos autônomos expressa ou implicitamente salvaguardados, a 
referida garantia em sua maior extensão”. GONTIJO, Danielly Cristina Araújo. O direito fundamental 
de acesso à justiça. São Paulo: LTr, 2015, p. 30.
83  Para os fins deste trabalho os direitos fundamentais serão estudados nos termos delimitados por J. J. 
Gomes Canotilho: “Os direitos fundamentais serão estudados enquanto direitos jurídico-positivamente 
vigentes numa ordem constitucional. Como iremos ver, o local exacto desta positivação é a constituição. 
A positivação de direitos fundamentais significa a incorporação na ordem jurídica positiva dos direitos 
considerados “naturais” e “inalienáveis” do indivíduo. Não basta uma qualquer positivação. É necessário 
assinalar-lhes a dimensão de Fundamental Rights colocados no lugar cimeiro das fontes de direito: as 
normas constitucionais. Sem esta positivação jurídica, os “direitos do homem são esperanças, aspirações, 
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Fazem também parte do rol dos direitos e garantias funda-
mentais descritos no artigo 5º da Constituição da República de 1988, 
dentre outros, o direito de ser processado e sentenciado somente por 
autoridade competente (inciso LIII), de não ser privado de sua liber-
dade ou de seus bens sem o devido processo legal (inciso LIV), da 
garantia do contraditório e da ampla defesa aos litigantes em processo 
judicial ou administrativo (inciso LV), a inadmissibilidade de provas 
obtidas por meios ilícitos (inciso LVI).

A doutrina trata a disposição do inciso XXXV do artigo 5º 
da Constituição de 1988 como a garantia dos cidadãos de buscar a 
atuação do Poder Judiciário na proteção de seus bens e direitos, o que 
se convencionou chamar princípio da inafastabilidade do Poder Judici-
ário ou do “acesso à justiça” no sentido de acesso ao Poder Judiciário.84 
Modernamente o acesso à justiça é mais que isso.

Portanto, a Constituição elevou a apreciação de lesão ou ameaça 
de direito pelo Poder Judiciário ao inserir tal dispositivo no texto dos 
direitos e garantias fundamentais. Releva também estudar o conceito 
de direitos fundamentais, visto que dentre os objetivos desta pesquisa 
está a melhoria da tutela e da efetividade dos direitos dos trabalhadores, 
que foram enquadrados como direitos fundamentais pelo artigo 7º da 
Constituição de 1988, o que foi feito nesta pesquisa.

Concordamos com José Roberto Nalini, para quem “O acesso 
à justiça deixou de ser tema teórico para encontrar reflexo no texto 
constitucional e para representar um contínuo esforço de todo o opera-

ideias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política”, mas não direitos protegidos sob a forma de 
normas (regras e princípios) de direito constitucional (Grundrechts-normen)”. CANOTILHO, J. J. Gomes. 
Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 377. No mesmo 
sentido, ROBLES, Gregorio. Los derechos fundamentales y la ética em la sociedade actual. Madrid: 
Editora Civitas, 1992, p. 20. 
84  J. J. Gomes Canotilho trata o tema como garantia de acesso aos tribunais nos termos do artigo 
20 da Constituição portuguesa. Vide CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 491.
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dor jurídico brasileiro, no sentido de alargar a porta da justiça a todos, 
principalmente os excluídos.”85

Iniciaremos a abordagem do acesso à justiça na Constituição da 
República de 1988 pela análise da natureza jurídica do instituto.

4.1.8 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS - 
DISTINÇÕES 

A distinção entre direitos e garantias fundamentais, nos moldes 
em que denominado o Título II da Constituição de 1988, consiste em 
saber o que são direitos fundamentais e se há diferença entre estes e as 
chamadas garantias fundamentais. 

Uma das distinções que se pode fazer ao tratar de direitos 
fundamentais baseia-se no fato de que estão inscritos em instrumentos 
normativos chamados constituições, que são considerados do ponto de 
vista hierárquico como os mais altos ou de maior hierarquia em relação 
aos demais. 

J. J. Gomes Canotilho realça essa característica dos direitos 
fundamentais como aqueles que fazem parte das constituições dos 
Estados ao lembrar que na França não há direitos fundamentais e sim 
liberdades públicas e na Alemanha se fala em direitos subjetivos pú-
blicos e não em direitos fundamentais. Diz expressamente o autor que 
“[...] os direitos fundamentais são-no, enquanto tais, na medida em que 
encontram reconhecimento nas constituições e deste reconhecimento 
se derivem consequências jurídicas.”86

Enquanto direitos fundamentais podem ser classificados como 
aqueles positivados no seio da Constituição com características pró-
prias, as garantias fundamentais são entendidas como os instrumentos 

85  NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2000, p. 19. 
86  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 377.
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existentes para viabilizar a consecução ou mesmo a proteção dos 
direitos fundamentais. Nesse sentido, as ações intentadas por meio de 
processos judiciais são exemplos de garantias fundamentais, posto que 
nos termos do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição de 1988 os 
particulares podem aceder ao Poder Judiciário para proteção de lesão 
ou ameaça a direito. Ao tratar da distinção entre direitos e garantias 
fundamentais, J. J. Gomes Canotilho explica:

Rigorosamente, as clássicas garantias são também direitos, 
embora muitas vezes se salientasse nelas o carácter instrumental 
de protecção dos direitos. As garantias traduziam-se quer no 
direito dos cidadãos a exigir dos poderes públicos a proteção 
dos seus direitos, quer no reconhecimento de meios processuais 
adequados a essa finalidade (ex.: direito de acesso aos tribunais 
para defesa dos direitos, princípios do nullum crimen sine lege e 
nulla poena sine crimen, direito de habeas corpus, princípio non 
bis in idem).87  

A distinção entre direitos e garantias fundamentais apresentada 
por Jorge Miranda é a seguinte:

Os direitos representam só por si certos bens, as garantias 
destinam-se a assegurar condições para a fruição desses bens; 
os direitos são principais, as garantias são acessórias e, muitas 
delas, adjetivas (ainda que possam ser objeto de um regime 
constitucional substantivo); os direitos permitem a realização 
das pessoas e inserem-se direta e imediatamente, por isso, nas 
respetivas esferas jurídicas, as garantias só nelas se projetam 
pelo nexo que possuem com os direitos; na aceção juraciona-
lista inicial, os direitos declaram-se, as garantias estabelecem-se.
(grifos do autor)88 

87  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 396.
88  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 5. ed. t. IV. Coimbra: Coimbra Editora, 2014, 
p. 130.
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Para Robert Alexy, garantias tanto são “o direito dos cidadãos 
a exigir dos poderes públicos a proteção dos seus direitos, quer o reco-
nhecimento dos meios processuais adequados a essa finalidade.”89

Podemos sintetizar ao afirmar que os direitos fundamentais 
correspondem a direitos materiais (o bem da vida que se quer proteger, 
a exemplo da vida, da liberdade) e que as garantias fundamentais se-
riam os instrumentos colocados à disposição das pessoas para assegurar 
a fruição dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, a lição de Paulo Gustavo Gonet Branco: “As ga-
rantias fundamentais asseguram ao indivíduo a possibilidade de exigir 
dos poderes públicos o respeito ao direito que instrumentalizam.”90 
Assim, o direito de acesso à justiça pode ser visto como garantia fun-
damental nos termos da Constituição da República de 1988. 

Porém, do ponto de vista prático, a natureza jurídica do acesso 
à justiça é dúplice: tanto pode ser tida como direito quanto garantia 
fundamental. A ordem jurídica de diversos países ocidentais adotou o 
acesso à justiça com natureza de garantia e princípio processual, além 
de direito fundamental. 91 Nesse sentido, a afirmação de J. J. Florentino 
dos Santos Mendonça:

Enquanto fundamento legitimador das ações institucionais 
idealizadas para proteger e concretizar os direitos, o direito 
de acesso à justiça revela-se como direito-garantia porque, 
além de viabilizar a atuação estatal com vista à efetividade de 
outros direitos, pode, ao mesmo tempo, “fundamentar posições 
jurídicas subjetivas individuais e autônomas” e figurar como 

89  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 311.
90  MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 158.
91 MENDONÇA, J. J. Florentino dos Santos. Acesso equitativo ao direito e à justiça. São Paulo: 
Almedina, 2016, p. 16. Para Carlos Henrique Bezerra Leite, o acesso à justiça é tanto direito humano, 
porque previsto nas normas internacionais, a exemplo do artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 quanto direito fundamental porque catalogado no elenco dos direitos e deveres 
individuais e coletivos constantes do Título II da Constituição da República de 1988. LEITE, Carlos 
Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 59-60. 
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garantia de natureza processual que assegura a inafastabilidade 
do controle judiciário.92 

Concluímos que o direito de acesso à justiça tem natureza dú-
plice – tanto é direito fundamental quanto garantia – porque admitir 
que fosse enquadrado em uma única dessas categorias implicaria des-
natura-lo. Isso porque o acesso à justiça é o direito de garantir direitos. 
Por isso a afirmação de ser um direito-garantia.93 

Não há como falar em acesso à justiça sem tratar da jurisdição. 
Afinal, a consequência mais básica do acesso à justiça é prestar a juris-
dição. Ambos estão umbilicalmente conectados, visto que a jurisdição 
moderna deixou de ser o mero poder de dizer o direito (no sentido 
de simples declaração) para ser entendida como o poder de efetivar 
esse direito. Eis o motivo de nossa preocupação em tratar da jurisdição 
como meio de efetivar o acesso à justiça. 

Por isso, para os fins deste estudo, interessa analisar o que 
significa a jurisdição nos dias atuais, como está organizada a jurisdição 
trabalhista e que transformações podem sofrer para melhorar e au-
mentar a efetividade da tutela dos direitos dos trabalhadores.

92  MENDONÇA, J. J. Florentino dos Santos. Acesso equitativo ao direito e à justiça. São Paulo: 
Almedina, 2016, p. 129-130.
93  “Embora existam diferenças entre os sentidos juridicamente reconhecidos às palavras ‘direito’ e 
‘garantia’, é certo que, mesmo e principalmente quanto aos direitos havidos como fundamentais para 
o indivíduo e para o cidadão, a garantia conforma um direito, veste-lhe a natureza, matiza-lhe a alma, 
sem deixar de constituir, em si mesma, uma faculdade. Os direitos fundamentais individuais, coletivos, 
políticos e sociais dos indivíduos e dos cidadãos não deixam de ser imposições afirmativas postas pelo 
direito constitucional positivo ao Estado. [...] A jurisdição, a petição aos poderes públicos ou as ações 
constitucionais, como o habeas corpus, o mandado de segurança ou a ação popular, para citar apenas 
alguns, são direitos garantidos e garantidores, nos termos da Constituição brasileira, como ocorre também 
em outros países. [...] O fio que separa o direito da garantia é o elo que une o corpo e a alma de um instituto, 
o qual não se dissocia de qualquer dos dois e guarda em todos eles a sua mesma natureza. Por isso afirmei o 
direito à jurisdição como o direito constitucional cuja essência se marca pela natureza assecuratória: é, pois, 
direito-garantia, quero dizer, é direito instrumentalizador, a dar valência e prevalência a outro ou outros 
direitos agredidos no fluxo de sua aplicação”. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O direito constitucional à 
jurisdição. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. (Coord.). As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: 
Saraiva, 1993, p. 31-51. 
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Se por um lado o acesso à justiça pode ser pensado como um 
direito-garantia fundamental do cidadão, há de se pensar que, por 
outro lado, constitui dever fundamental do Estado.94 Assim, como a 
todo direito corresponde um dever, cumpre ao Estado como dever 
fundamental viabilizar meios para assegurar a tutela jurisdicional justa, 
efetiva e célere por meio de procedimentos estabelecidos em lei.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo judicial em meio eletrônico constitui ferramenta 
tecnológica apta a ampliar o acesso à justiça em todos os ramos do 
Poder Judiciário. Em razão de suas características específicas, propicia 
maior alcance do princípio da publicidade em relação a todos os atores 
do processo, contribui para aumentar a celeridade na prática dos atos 
processuais, na difusão das decisões e sedimentação da jurisprudência.

O acesso à Justiça do Trabalho torna-se mais amplo e célere com 
a utilização do processo judicial em meio eletrônico porque a barreira 
das distâncias geográficas é diminuída ou encurtada pelo acesso a todas 
informações processuais e prática de qualquer tipo de ato processual 
por intermédio do sistema informatizado. 

A revolução tecnológica permite que os princípios constitucio-
nais do processo sejam cada vez mais concretizados e efetivados, de 
modo a fazer com que o verdadeiro acesso à justiça esteja mais próximo 
da população.

94  Sobre dever fundamental ver NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. 
Coimbra: Almedina, 1998. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 
7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 529.
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INTRODUÇÃO

A história mostra que nem sempre houve direitos cujos des-
tinatários fossem os trabalhadores. Ao contrário. Foi com a evolução 
da humanidade por meio de movimentos sociais, como a Revolução 
Francesa, que trouxe os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, 
que surgiu a noção de que a escravidão era um meio de produção in-
digno, pois atentava contra a nova concepção de que o escravo também 
era um ser dotado de personalidade, com direito inclusive à liberdade. 
Com a abolição da escravidão e adoção do trabalho assalariado como 
novo meio de produção foi que houve necessidade de criação de uma 
legislação que protegesse os trabalhadores das horas de trabalho sem 
limites, da falta de condições de higiene para laborar, do baixo valor 
dos salários, etc.

A história do trabalho, da evolução dos meios de produção, das 
mudanças nos regimes políticos no Brasil e no mundo, dentre outros 
fatores, foram e são importantes para o surgimento do Direito do 
Trabalho como o conhecemos hoje. 

O panorama das relações de trabalho tem se modificado com 
grande velocidade não só no Brasil, mas em todo o mundo. As novas 
tecnologias têm propiciado mudanças significativas nos paradigmas 
tradicionais do trabalho e do emprego, dificultando a análise dos 
casos práticos. 

É importante conhecer e estudar o pensamento constitucional 
brasileiro para perceber como os direitos trabalhistas vêm evoluindo 
através do tempo, como foram tratados nas Constituições e de que 
maneira isso refletia a realidade de uma determinada época e as ten-
dências do constitucionalismo da época em que vigorou cada Consti-
tuição. A visão do conjunto das Constituições brasileiras permite notar 
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a mudança para melhor no tratamento e importância conferidos aos 
direitos trabalhistas.

O presente artigo buscará fornecer um panorama da trajetória 
constitucional brasileira com foco nos direitos dos trabalhadores. 

Quanto aos aspectos metodológicos, as hipóteses apresentadas 
foram investigadas mediante pesquisa bibliográfica, em que são analisa-
das algumas obras que tratam do assunto, assim como artigos extraídos 
de revistas jurídicas, e pesquisa documental, pois exploramos diversos 
diplomas normativos existentes atinentes aos tópicos discutidos. A 
tipologia da pesquisa, segundo a utilização dos resultados, é pura. Se-
gundo a abordagem, a tipologia da pesquisa é qualitativa, visto que busca 
desenvolver a problemática com base numa pesquisa subjetiva, ou seja, 
preocupando-se com o aprofundamento e abrangência da compreensão 
das ações e relações humanas. Quanto aos objetivos, a pesquisa é des-
critiva e exploratória, uma vez que procura aperfeiçoar as sugestões e 
ajudará na formulação de hipóteses para posteriores pesquisas. 

2. OS DIREITOS TRABALHISTAS NAS CONSTITUIÇÕES 
BRASILEIRAS

No Brasil, o período de maior significância para o direito do 
trabalho foi uma parte da chamada Era Vargas, que compreende o 
período de 1930 até 1945. Não podemos, entretanto, deixar de analisar 
as mudanças ocorridas no período que vai desde a Constituição do 
Império, em 1824, até a Constituição de 1988.

O estudo das cartas constitucionais brasileiras demonstra de 
maneira clara a evolução do pensamento constitucional brasileiro e do 
próprio direito do trabalho nacional.

A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, não tra-
tou dos direitos sociais dos trabalhadores. Esta Carta tinha inspiração 
na filosofia liberal da revolução francesa, e limitou-se a proibir, no seu 
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artigo 179, XXV2, a existência das corporações de ofício, como fora 
feito na França em 1791, por meio da Lei Le Chapelier. A inovação 
da Carta de 1824 foi a existência do poder moderador, do qual o Im-
perador era titular.

Houve a abolição da escravatura em 1888 e, no ano seguinte, 
a proclamação da República. Em 1891 foi promulgada a primeira 
Constituição da era republicana. Este diploma sofreu influências 
da Constituição norte-americana e, a exemplo da Constituição do 
Império, também não tratou dos direitos dos trabalhadores. “Fun-
damentalmente, a Constituição de 1891 adaptou ao Brasil o sistema 
constitucional de modelo norte-americano, à semelhança do que já 
tinham feito o México e a Argentina.”3

Comparando as Constituições de 1824 e 1891, Anderson 
Orestes Cavalcante Lobato afirma que

[...] a Monarquia constitucional brasileira, apesar de inserir no 
seu Texto constitucional os Direitos fundamentais individuais 
de cidadania, ignorava a sua dimensão coletiva, notadamente 
quanto ao exercício dos direitos políticos, porquanto admitia 
o voto censitário, bem como o direito de propriedade indivi-
dual sobre pessoas, os escravos, que por uma ficção jurídica, 
considerava-se coisa. (sic) Desse modo, o avanço obtido com 
a primeira Constituição republicana foi deveras significativo. 
O final da monarquia representou para os brasileiros a con-
quistas, dos direitos coletivos e políticos, como o sufrágio 
universal.(sic)4

Limitou-se a Carta de 1891 a garantir “o livre exercício de 
qualquer profissão moral, intelectual e industrial” (art.72, §24) e que 

2 NOGUEIRA, Octaciano. Constituições Brasileiras:1824.Brasília: Senado Federal e Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 1999, p.105.
3  MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, t. I, 
p.225.
4  LOBATO, Anderson Orestes Cavalcante. Os direitos humanos na Constituição brasileira: os desafios 
da efetividade. In: MALUSCHKE, Gunther e outros (Org.) Direitos humanos e violência : desafios da 
ciência e da prática. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2004, p.23.
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“a todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas” 
(art.72,§8°).5

O pensamento da época entendia que a liberdade contratual 
era absoluta. Por tal razão a intervenção estatal nas relações entre os 
particulares, mormente nas relações trabalhistas, não era aceita. En-
tendia-se que o Estado não podia intervir na formação dos contratos, 
pois estaria restringindo a liberdade dos contratantes e ferindo-a, 
limitando o livre exercício de todas as profissões. Era a preponderân-
cia da doutrina do liberalismo, que não foi propícia para a evolução 
jurídica na ordem trabalhista.

Nessa época a população das cidades crescia, a imigração ocor-
ria em grande escala, a industrialização no Brasil iniciava-se. 

Formavam-se, assim, as condições para que o trabalho su-
bordinado viesse a ser regido por leis de proteção, mas, não 
obstante, o Poder Público, fiel ao princípio liberalista que o 
inspirava, mantinha-se alheio a qualquer reivindicação. Estas 
existiram. Atestam-no dois fatos: o elevado número de greves 
e o movimento político.6

Nesse período surgiram iniciativas isoladas buscando tra-
tamento jurídico para as relações de trabalho. Por meio do Decreto 
1637/1907, foi assegurado o direito de sindicalização aos trabalhadores. 

Com o Código Civil, em 1916, foi regulada a locação de servi-
ços, antecedente histórico do contrato de trabalho.

Em 1919 a União legislou sobre seguro de acidentes do trabalho 
(Lei 3724/1919), e em 1923 instituiu as Caixas de Aposentadorias e 
Pensão dos Ferroviários, com estabilidade decenal para os empregados 
das respectivas empresas (Lei Eloi Chaves n°4682/1923). O Conselho 
Nacional do Trabalho, vinculado ao Ministério da Agricultura, Indús-

5  BALEEIRO, Aliomar. Constituições Brasileiras:1891. Brasília: Senado Federal e Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 1999, p.113.
6  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, 
p.62.
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tria e Comércio, foi criado pelo Decreto 16027/1923. Em 1924 surgiu 
o Decreto 17934-A, o Código de Menores, que, entre outras coisas, 
dispôs sobre trabalho de menores.

Aliomar Baleeiro declara que tais fatos “foram os pródromos da 
legislação social que, logo após a Revolução de 1930, Lindolfo Collor 
induziria Vargas a aceitar.”7

Já em 1925 a Lei 4982 concedia o direito a quinze dias de férias 
anuais remuneradas aos empregados de estabelecimentos comerciais, 
industriais, bancários e de caridade ou beneficentes.

Notamos, portanto, que a legislação existente era esparsa e es-
pecífica, contemplando apenas determinados setores da sociedade com 
vantagens que poderiam ser encaradas como verdadeiros privilégios, e 
não direitos. Afinal, criava-se uma verdadeira discriminação ao conceder 
certas vantagens somente a uma categoria específica de trabalhadores.

“Depois da Revolução de 3 de outubro de 1930 todas as 
Constituições dispuseram sobre os direitos sociais do trabalhador” é 
a constatação assinalada por Arnaldo Süssekind.8 Foi nesta época que 
houve o desenvolvimento da indústria no Brasil.

Em 26/11/1930 Getúlio Vargas, então chefe do Governo 
Provisório, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A 
revolução paulista de 1932 incitou a necessidade de se promulgar uma 
nova Carta Constitucional, o que ocorreu em 1934. A inspiração para 
elaboração dessa Carta foi obtida na Constituição de Weimar (Alema-
nha, 1919) e na Constituição Republicana espanhola, de 1931.9

Registra Ronaldo Poletti que o anteprojeto da Constituição 
de 1934 era inovador, pois trazia em seu texto inúmeros temas que 
não eram comumente abordados pelo Direito Constitucional, como 

7  BALEEIRO, Aliomar, op. cit., 1999, p.51.
8  SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 
p.33.
9  POLETTI, Ronaldo. Constituições Brasileiras: 1934. Brasília: Senado Federal me Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 1999, p.19.
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religião, família, cultura e ensino, ordem econômica e social. Afirma 
o autor que “[...] deve decorrer daí a tendência nacional de inserir na 
Carta Política dispositivos materialmente não-compreendidos pelo 
Direito Constitucional. Por isso, o texto projetado era mais extenso 
que o normal (135 artigos mais as disposições transitórias), embora 
não chegasse a ser uma enciclopédia.”10 

A nova Constituição mantinha o Brasil como uma República 
Federativa, havia separação dos poderes executivo, legislativo e judici-
ário, independentes entre si, e eleição direta dos membros dos poderes 
executivo e legislativo.

A Constituição de 1934 consagrou a justiça eleitoral (criada 
em 1932); reforçou os poderes do Congresso (em especial, da 
Câmara dos Deputados, eleita pelo povo e pelas organizações 
profissionais); previu formas de intervenção do Estado na 
economia e direitos sociais na linha da Constituição mexicana 
de 1917 e da Constituição de Weimar; introduziu o mandado 
de segurança, para garantia de certos direitos certos e incon-
testáveis contra actos inconstitucionais ou ilegais.11

No dia seguinte à promulgação da nova Carta, Getúlio Vargas 
foi eleito indiretamente presidente do Brasil, para um mandato de 
quatro anos.

Promulgada a 16 de julho de 1934, o novo Estado Político 
tornou-se um marco na história do Direito Constitucional 
brasileiro pelas normas que inseriu no capítulo, até então iné-
dito, sobre a ordem econômica e social. [...] A Constituição de 
1934 procurou conciliar filosofias antagônicas emanadas das 
cartas magnas de Weimar (social-democrata) e dos Estados 
Unidos da América (liberal-individualista), além de mesclara 
a representação política resultante de voto direto com a esco-
lhida pelas associações sindicais (representação corporativa). 
Foi-lhes, por isso, vaticinada vida efêmera, o que aconteceu.12

10  Idem, p.34.
11  MIRANDA, Jorge, op.cit.,1997, t. I, p.228.
12  SÜSSEKIND, Arnaldo, op.cit., 2003, p.34.
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Foi a Carta de 1934 que previu a instituição da Justiça do 
Trabalho, que só foi criada em 1941 (já na vigência da Constituição de 
1937, que trazia a mesma previsão), o sistema da pluralidade sindical, 
o repouso semanal preferentemente aos domingos (art.121, “e”) e o 
salário mínimo “capaz de satisfazer, conforme as condições de cada 
região, às necessidades normais do trabalhador” (art.121 – b). 

O capítulo II da Carta de 1934 era intitulado “Dos direitos e 
garantias individuais.”. O artigo 113 tratava de tais direitos. O art.113, 
12 assegurava a liberdade de associação para fins lícitos. O inciso 13 do 
mesmo artigo garantia o livre exercício de qualquer profissão. Dentro 
do capítulo II estava o título IV “Da ordem econômica e social”. Neste 
título havia previsão de reconhecimento dos sindicatos e associações 
profissionais (art.120), garantia da pluralidade sindical e completa 
autonomia dos sindicatos (parágrafo único do art.120). O artigo 121 
da Constituição de 1934 elencava uma série de direitos trabalhistas.

Art.121 A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá 
as condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em 
vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômi-
cos do país. 

§1° A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, 
além de outros que colimem melhorar as condições do trabalhador:

a) proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por 
motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil;

b) salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as condições de 
cada região, as necessidades normais do trabalhador;

c) trabalho diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só 
prorrogáveis nos casos previstos em lei;

d) proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho no-
turno a menores de 16; e em indústrias insalubres, a menores 
de 18 anos e a mulheres;

e) repouso hebdomadário, de preferência aos domingos;

f ) férias anuais remuneradas;
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g) indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa;

h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, asse-
gurado a esta descanso, antes e depois do parto, sem prejuízo 
do salário e do emprego, e instituição de previdência, mediante 
contribuição igual da União, do empregador e do empregado, 
a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de 
acidentes do trabalho ou de morte;

i) regulamentação do exercício de todas as profissões;

j) reconhecimento das convenções coletivas de trabalho.

§2° Para o efeito deste artigo, não há distinção entre o traba-
lho manual e o trabalho intelectual ou técnico, nem entre os 
profissionais respectivos.

[...]

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

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

Art.123 São equiparados aos trabalhadores, para todos os 
efeitos das garantias e dos benefícios da legislação social, os 
que exercem profissões liberais.13

Sublinha Irany Ferrari a grande importância para a época do 
parágrafo 2º do artigo 121 da Constituição Brasileira de 1934 porque 
ainda não existia a Consolidação das Leis do Trabalho, apenas poucas 
leis esparsas sobre o trabalho, e a Lei Maior tratou da proibição de 
discriminação entre o trabalho manual, intelectual ou técnico.14

13  POLETTI, Ronaldo, op.cit., 1999, p.163-164.
14  FERRARI, Irany et. al. História do trabalho, do direito do trabalho e da justiça do trabalho. São 
Paulo: LTr, 1998, p.56.
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Bem se vê que o curto tempo de vigência da Carta de 1934 
não apaga sua importância histórica. As diretrizes nela lançadas foram 
reproduzidas na maioria das constituições posteriores. Percebemos que o 
grande salto para o Direito do Trabalho foi dado por ocasião da Cons-
tituição de 1934, haja vista a inserção de um título tratando da ordem 
econômica e social e trazendo diversas garantias aos trabalhadores.

Em 10 de novembro de 1937, foi promulgada no Brasil uma 
nova Carta Constitucional, inspirada na Constituição polonesa de 
23/04/1935. Esse período de nossa história é conhecido como “Es-
tado Novo” (1937/1945). Foi nessa época que houve a promulgação 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, mais exatamente em 
01/05/1943, francamente inspirada no regime corporativista italiano 
da Carta del Lavoro, de 1927.

O “Estado Novo” era nitidamente intervencionista, principal-
mente na ordem econômica e social. A greve foi proibida por ser nociva 
à produção. Fixou-se o princípio do sindicato único que somente seria 
legítimo se reconhecido pelo próprio Estado.15

Especificamente sobre o tema leciona Arion Sayão Romita: “O 
título que a Carta Constitucional de 1937 dedica à Ordem Econômica 
encontra direta inspiração na Carta del Lavoro italiana, de 21 de abril 
de 1927; e alguns de seus dispositivos, mais do que inspiração ou influ-
ência, limitam-se a traduzir fielmente o texto italiano.”16

A Carta del Lavoro é composta por trinta declarações, classi-
ficadas em quatro títulos: Do estado corporativo e sua organização 
(declaração I a X), do contrato coletivo de trabalho e das garantias do 
trabalho (declaração XI a XXI), Das agências de colocação (declaração 
XXII a XXV) e Da previdência, assistência, educação e instrução (de-
claração XXVI a XXX). 

15  Idem, p.57.
16  ROMITA, Arion Sayão. O fascismo no direito do trabalho brasileiro: influência da Carta del Lavoro 
sobre a legislação trabalhista brasileira. São Paulo: LTr, 2001, p.30.
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A CLT reflete em muitos pontos a influência das ideias autori-
tárias e corporativistas vigentes na Itália naquela época. Afinal, a CLT 
tinha de adequar-se à Constituição vigente, e a Carta de 1937 sofreu 
nítida influência da própria Carta del Lavoro.

A crítica que fazemos, neste tocante, é de que o regime corpo-
rativo desapareceu na Europa, o Brasil tornou-se um país democrático 
(o que foi consagrado pela Constituição de 1988), mas as normas da 
CLT, inspiradas no autoritarismo e na legislação do Estado Novo, 
sobreviveram.

A Carta de 1937 moldou a organização sindical brasileira de 
acordo com o corporativismo italiano. Segundo Arion Sayão Romita o 
art.138 da Constituição de 1937 é a transcrição da cláusula III da Carta 
del Lavoro, e o art.140 da Carta de 1937 foi inspirado na declaração VI, 
alíneas 2ª e 3ª também da Carta del Lavoro.

O art. 138 da Constituição brasileira de 1937 assim dispunha:

A associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, o 
sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito 
de representação legal dos que participarem da categoria de 
produção para que foi constituído, e de defender-lhes o direito 
perante o Estado e outras associações profissionais, estipular 
contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os 
associados, impor-lhes contribuições e exercer em relação a 
eles funções delegadas de poder público.

O texto da declaração III da Carta del Lavoro está assim redi-
gido:

L´organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sin-
dacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato 
há il diritto di rappresentare tutta la categoria di datori di lavoro o 
di lavoratori, per cui è constituito: di tutelarne, di fronte allo Stato 
e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare 
contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti 
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allá categoria, di imporre loro contribuit e di esercitare, rispetto ad 
essi, funzioni delegate di interesse pubblico.17 

Não há dúvida da franca inspiração da Carta de 1937 no corpo-
rativismo italiano. Os sindicatos, portanto, nessa ordem constitucional, 
são controlados pelo Estado, que regula toda sua atuação. Houve um 
retrocesso à liberdade sindical, pois os sindicatos eram vistos como me-
ros apêndices do Estado, devendo exercer funções delegadas do Poder 
Público, e os movimentos grevistas foram tidos como anti-sociais. Nas 
palavras de Amauri Mascaro Nascimento 

O nosso sistema legal, assim, baseou-se em institutos que 
caracterizaram a forma autoritária de organização sindical, 
dentre os quais a necessidade de reconhecimento do sindicato 
pelo Estado, a natureza pública das funções sindicais, o prévio 
enquadramento sindical elaborado pelo Estado, o princípio 
do sindicato único, a contribuição sindical, a intervenção do 
Estado e o poder punitivo sobre os sindicatos, alguns com-
patíveis com a realidade social e econômica, outros exigindo 
reavaliação.18

Tem razão Arion Sayão Romita, ao apontar para o fato de que 
boa parte das disposições de inspiração corporativista que influencia-
ram a Constituição de 1937 e a CLT permearam as quatro consti-
tuições seguintes (1946, 1967, 1969 e 1988), deixando um rastro de 
autoritarismo e carência do verdadeiro espírito democrático. Embora 
a Constituição de 1988 tenha inspiração democrática, seu art.8° ainda 
traz resquícios autoritários ao manter o sistema da unicidade sindical 
(art.8°, inciso II) e a contribuição compulsória dos trabalhadores em 
favor dos sindicatos (art.8°, IV).

O artigo 122 da Carta de 1937 trata dos direitos e garantias 
fundamentais, semelhantemente à Carta de 1934. Nos artigos 135 a 
155 está o tratamento da ordem econômica e social. O artigo 137 traz 

17  Idem, p.30.
18  NASCIMENTO, Amauri Mascaro, op.cit., 2004, p.74.
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catorze incisos contendo direitos dos trabalhadores. Dentre eles cita-
mos o direito às férias ( “e) depois de um ano de serviço ininterrupto 
em uma empresa de trabalho contínuo, o operário terá direito a uma 
licença anual remunerada;”19), à indenização pela cessação da relação 
de emprego (“f ) nas empresas de trabalho contínuo, a cessação das re-
lações de trabalho, a que o trabalhador não haja dado motivo, e quando 
a lei não lhe garante a estabilidade no emprego cria-lhe o direito a 
uma indenização proporcional aos anos de serviço;”20), a impessoali-
dade da relação de emprego em relação ao empregador, garantindo a 
continuidade do emprego nos casos de sucessão do empregador (“g) 
nas empresas de trabalho contínuo, a mudança de proprietário não 
rescinde o contrato de trabalho, conservando os empregados, para com 
o novo empregador, os direitos que tinham em relação ao antigo;”21). 

Em 1° de maio de 1939, com o Decreto-lei 1237, foi constitu-
ída a Justiça do Trabalho, que se instalou oficialmente em 01/04/1941, 
ainda no âmbito do Ministério do Trabalho e não do Poder Judiciário.

Foi na Constituição de 1946 que os órgãos da Justiça do Tra-
balho estavam divididos de maneira similar à de hoje em dia. Naquela 
época havia as Juntas de Conciliação e Julgamento (hoje Varas do 
Trabalho), os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior 
do Trabalho.

A Carta de 1946 trouxe uma nova fase ao constitucionalismo 
brasileiro, uma vez que se tratava de uma carta de cunho social-de-
mocrata. Assim, percebemos o contraste entre a Constituição anterior, 
extremamente autoritária, e a Carta de 1946, que continuou a evolução 
das normas trabalhistas e do próprio Direito do Trabalho. 

Aliomar Baleeiro e Barbosa Lima Sobrinho registram que a 
Assembleia Constituinte formada para elaborar a Carta de 1946 contava 

19  PORTO, Walter Costa. Constituições Brasileiras: 1937. Brasília: Senado Federal e Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 1999, p.105.
20  Idem, p.105.
21  Ibidem, p.105.
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com a participação de bancadas comunistas e trabalhistas, o que foi im-
portante para determinar algumas mudanças no texto constitucional.22

O título IV da Constituição de 1946 tratava “Da declaração 
de direitos”, e o capítulo II tratava “Dos direitos e das garantias indi-
viduais”. O título V, “Da ordem econômica e social”, trazia preceitos 
trabalhistas (artigo 145 a 162). A leitura do artigo 145 da Carta de 
1946, o primeiro do título sobre a ordem econômica e social, já deixa 
antever o teor mais democrático e social da nova Constituição:

Art. 145 A ordem econômica deve ser organizada conforme 
os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de 
iniciativa com a valorização do trabalho humano.

Parágrafo único. A todos é assegurado trabalho que possibilite 
existência digna. O trabalho é obrigação social.23

O artigo 157 era todo devotado à legislação do trabalho e esta-
tuía, dentre outros preceitos, salário mínimo (inciso I), remuneração do 
trabalho noturno superior à do trabalho diurno (inciso III), “participação 
obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos termos e 
na forma que a lei determinar” (inciso IV), assistência aos desemprega-
dos (inciso XV). A liberdade de associação foi garantida (artigo 159), as 
convenções coletivas reconhecidas (inciso XIII) e o exercício do direito 
de greve, outrora proibido em 1934, foi assegurado (artigo 158). 

Em 1967 veio uma outra Carta Constitucional, que pratica-
mente manteve os ditames da Constituição de 1946, e que sofreu ampla 
revisão pela Emenda Constitucional n° 01, de 1969. Segundo Arnaldo 
Süssekind, “essa revisão não alterou o elenco dos direitos sociais tra-
balhistas, mas introduziu modificação de relevo quanto à finalidade da 
ordem econômica.”24 O voto nas eleições sindicais torna-se obrigatório 

22  BALEEIRO, Aliomar ; LIMA SOBRINHO, Barbosa. Constituições Brasileiras: 1946. Brasília: 
Senado Federal e Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 1999, p.15.
23  Idem, p.103.
24  SÜSSEKIND, Arnaldo, op.cit., 2003, p.36.
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e é criado o chamado imposto sindical. O salário-família e o fundo de 
garantia por tempo de serviço (FGTS) são instituídos.

Finalmente, em 05 de outubro de 1988, é promulgada a Carta 
Constitucional até hoje vigente, que trouxe inúmeros avanços tanto 
em termos do estudo da teoria da democracia quanto relativamente 
aos direitos trabalhistas. Para Daniel Sarmento, “do ponto de vista 
histórico a Constituição de 1988 representa o coroamento do processo 
de transição do regime autoritário em direção à democracia.”25

Nas palavras de Lenio Luiz Streck a Constituição brasileira de 
1988 é uma Constituição social, dirigente e compromissária, “alinhan-
do-se com as Constituições europeias do pós-guerra.”26

Assim, a Carta Constitucional vigente contemplou, no seu 
artigo 7°, uma série de direitos de natureza trabalhista, como: seguro-
-desemprego; fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS - que 
atualmente é regulado pela Lei n° 8036/1990); salário mínimo fixado 
em lei; piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do traba-
lho (regulado pela Lei Complementar n° 103/2000); décimo terceiro 
salário; remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; irredu-
tibilidade do salário salvo o disposto em acordo ou convenção coletiva; 
repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos; férias 
acrescidas de um terço; aviso prévio de no mínimo trinta dias; proibição 
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir dos 14 anos; igualdade de direitos entre o trabalhador avulso 
e aquele que possui vínculo de emprego; extensão aos empregados do-
mésticos do direito a salário mínimo, irredutibilidade do salário salvo o 
disposto em acordo ou convenção coletiva, décimo terceiro salário com 
base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, repouso 

25  SARMENTO, Daniel. Por um constitucionalismo inclusivo: história constitucional brasileira, 
teoria da Constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.102.
26  STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.15.
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semanal remunerado preferencialmente aos domingos, gozo de férias 
anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal, licença à gestante, licença paternidade, aviso prévio de no 
mínimo trinta dias e aposentadoria.

Alguns desses direitos já eram regulados por legislação ordinária 
anterior a 1988, que se manteve sem alterações, por ter sido recepcio-
nada pelo sistema constitucional vigente. Este é o caso da gratificação 
natalina, popularmente conhecida como décimo terceiro salário, que 
foi criada pela Lei 4090/1962, e do repouso semanal remunerado, 
regulado pela Lei 605/1949, ambos integralmente recepcionados pela 
Constituição de 1988. Outros direitos constituíram novidade à época, 
como a licença paternidade de cinco dias regulada pelo art.10, §1° do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e a licença à gestante 
de 120 dias, garantidos o emprego e o salário.

Arion Sayão Romita, diferentemente de grande parte dos dou-
trinadores, critica alguns aspectos da Constituição de 1988, dizendo que 
esta “sem dúvida introduz inovações, no intuito de implantar a demo-
cracia na regulação das relações de trabalho, mas conserva o essencial do 
regime antidemocrático, que deveria ter afastado por completo.”27

Assiste alguma razão a Arion Sayão Romita, pois embora 
tenha introduzido, no que diz respeito aos direitos trabalhistas, muitas 
inovações, a Constituição de 1988 ainda manteve alguns dispositivos 
que remontam períodos autoritários de nossa história. Desta feita, a 
manutenção da unicidade sindical e da contribuição sindical compul-
sória, por exemplo, tem um caráter antidemocrático.

Embora criticada por alguns doutrinadores, como Arion Sayão 
Romita28, entendemos que a Constituição de 1988 foi inovadora. Com 

27  ROMITA, Arion Sayão. Os direitos sociais na Constituição e outros estudos. São Paulo: LTr, 1991, 
p.12.
28  ROMITA, Arion Sayão, op.cit., 1991, p. 11: “Antecipando a conclusão, digo que minha impressão 
a respeito da regulação dos direitos dos trabalhadores pela Constituição de 5 de outubro de 1988 não é 
lisongeira. Não vou tecer loas ao novo texto constitucional, contrariando a tendência já revelada por alguns 
estudiosos, que destacam o “caráter progressista” da Carta Magna recentemente promulgada.”



129 RETORNE AO SUMÁRIO

base no estudo do pensamento constitucional brasileiro, percebemos 
que a Constituição de 1988 buscou regular e garantir inúmeros di-
reitos à classe trabalhadora, diferentemente das Constituições que a 
precederam. “Diversamente de todas as anteriores Constituições, a de 
1988 ocupa-se dos direitos fundamentais com prioridade em relação 
às demais matérias.”29

Como se esperava depois de tantas cartas constitucionais retró-
gradas e autoritárias, o espírito da Carta de 1988 é democrático. En-
tretanto, por excesso de zelo, o constituinte foi, por vezes, redundante 
ao tratar dos direitos trabalhistas, procurando evitar quaisquer dúvidas 
quando da exegese do texto constitucional. Tal desiderato, entretanto, 
não foi alcançado integralmente. 

Exemplo dessa redundância pode ser visto no inciso XXVI do 
art.7° da Constituição, que trata do “reconhecimento das convenções e 
acordos coletivos de trabalho”. Ora, se o inciso VI do art.7° já garante 
“irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 
coletivo”, que necessidade havia de inserir no inciso XXVI o reconhe-
cimento dos instrumentos coletivos? 

Houve grande preocupação do legislador constituinte em 
instituir ou garantir a inserção no texto da Carta Magna de diversos 
tipos de direitos. No que pertine aos direitos sociais, percebe-se que sua 
inclusão no texto constitucional foi uma espécie de promessa do legis-
lador que, no entanto, deixou de lado as questões relativas à efetividade 
de tais normas. 

Tal problema ou constatação também encontra explicação na 
história. Anderson Orestes Cavalcante Lobato afirma que

[...] é preciso entender que a participação popular na cons-
tituinte ofereceu à Constituição de 1988 uma legitimidade 
sem precedentes na história constitucional brasileira. As ex-
pectativas criadas pela Nova República foram de uma grande 
transformação social que pudesse encerrar não somente com 

29  MIRANDA, Jorge, op.cit., 1997, t. I, p.231.
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o ciclo autoritário, marcado pela institucionalização da violên-
cia; mas, igualmente, eliminar a imensa desigualdade social e 
econômica que provoca a banalização da violência nas relações 
quotidianas.30

Assim, o inciso X do art.7° garante “proteção do salário na 
forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”. Entretanto, até 
o presente momento não foi promulgada qualquer lei definindo como 
crime a retenção dolosa do salário. Em razão disso o Superior Tribunal 
de Justiça tem entendimento de que se não existe tipo penal, não há 
sanção a aplicar:

Ementa:  HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO 
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IM-
PROPRIEDADE DA VIA ELEITA. APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA.  RETENÇÃO  DE  SALÁRIOS  PELO 
EMPREGADOR. ATIPICIDADE RECONHECIDA. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ACOLHIDO. 
NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO MAS 
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. É imperiosa 
a necessidade de racionalização do emprego do habeas cor-
pus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia consti-
tucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi 
impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de re-
curso ordinário. 2. A retenção dolosa de salário, conquanto 
tenha sido prevista no art. 7º , X da Constituição Federal 
como crime, ainda ressente-se da necessária lei, criando o 
tipo penal respectivo. 3. Também não há como subsumir a 
conduta à apropriação indébita (art. 168 do Código Penal 
), porque o numerário ao qual o empregado tem direito, 
até que lhe seja entregue, em espécie ou por depósito, é 
de propriedade da empresa (empregador), não havendo se 
falar, então, em inversão da posse, necessária para a tipi-
cidade do crime. 4. O administrador da empresa, ao assim 
agir, não pratica fato típico previsto no art. 168 do Código 
Penal . Talvez por isso tenha o legislador constituinte 
feito a previsão mencionada, mas ainda sem eficácia, ante 
a omissão legislativa. 5. Writ não conhecido, mas concedida 
a ordem, ex officio, para trancar a ação penal por atipicidade, 
ficando prejudicada a inépcia da denúncia e a alegação de 

30  LOBATO, Anderson Orestes Cavalcante, op.cit., 2004, p.24.
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que a paciente não seria administradora da pessoa jurídica.
(STJ Habeas Corpus HC 177508 PB 2010/0118366-6 , 6ª 
Turma, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA DJ 26/08/2013)31 (grifos nossos)

O mesmo pode se dizer em relação aos direitos garantidos 
nos seguintes incisos do artigo 7° da Constituição de 1988: garantia 
de “proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei” (inciso XX), adicional de remuneração 
para as atividades penosas (inciso XXIII ), “proteção em face de auto-
mação, na forma da lei” (inciso XXVII).

Para Jorge Miranda 

Os direitos sociais abrangem tanto a educação, a saúde, o 
trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância e a assistência aos desempregados 
como os direitos dos trabalhadores atinentes à segurança do 
empregado, ao salário, à associação sindical, à greve e à par-
ticipação (arts.6º ao 11º). No que é, por certo, a mais grave 
deficiência do texto constitucional, só muito depois surge a 
‘ordem social’ (arts.193º a 232º), evidentemente indissociável 
dos direitos sociais, mesmo quando se traduz em garantias 
institucionais e incumbências do Estado. Dominam aqui as 
normas programáticas, muitas delas de difícil cumprimento 
até a longo prazo, pelo menos da mesma maneira num país tão 
diversificado como o Brasil (e cuja estrutura federativa deveria 
recomendar maior plasticidade).32

Interessante a observação crítica de John D. French, historiador 
americano, que toca no problema da eficácia das normas contidas na 
Consolidação das Leis do Trabalho e na proliferação de normas no 
ordenamento jurídico brasileiro:

31  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus HC 177508 PB 2010/0118366-6, 6ª Turma, 
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA DJ 26/08/2013. Disponível em: < https://
stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24135975/habeas-corpus-hc-177508-pb-2010-0118366-6-stj> 
Acesso em: fevereiro/2017.
32  MIRANDA, Jorge, op.cit., 1997, t. I, p.232.
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Para um historiador do trabalho acostumado com os Estados 
Unidos, uma primeira leitura da CLT decididamente produz 
um reação curiosa. Fica-se imediatamente atônito diante da ex-
traordinária liberalidade com a qual a CLT estabelece direitos 
e garantias para os trabalhadores urbanos e suas organizações. 
Se o mundo do trabalho de fato funcionasse de acordo com a 
CLT, o Brasil seria o melhor lugar do mundo para se trabalhar. 
E se metade da CLT fosse mesmo cumprida, o Brasil ainda 
seria um dos lugares mais decentes e razoavelmente humanos 
para aqueles que trabalham em todo o mundo.33

A primeira grande mudança no texto de 1988 foi a posição 
reservada para os direitos trabalhistas. Nas ordens constitucionais 
anteriores, a matéria era tratada no capítulo intitulado “Da ordem 
econômica e social”, que ficava no final do texto constitucional.

Daniel Sarmento sublinha que a forma de organização do texto 
da Constituição de 1988 é reveladora de algumas prioridades:

Se as constituições brasileiras anteriores iniciavam pela 
estrutura do Estado, e só depois passavam aos direitos fun-
damentais, a Constituição de 88 faz o contrário: consagra 
inicialmente os direitos e garantias fundamentais – no 
segundo título, logo depois daquele dedicado aos princípios 
fundamentais – só voltando-se depois disso à disciplina da 
organização estatal. Esta inversão topológica não foi gratuita. 
Adotada em diversas constituições europeias do pós-guerra, 
após o exemplo da Lei Fundamental alemã de 1949, ela indica 
o reconhecimento da prioridade dos direitos fundamentais nas 
sociedades democráticas.34

Os direitos e garantias fundamentais compõem o título II da 
Constituição da República brasileira de 1988, subsequente apenas ao 
título que traça os princípios fundamentais do próprio Estado. Esse tí-
tulo divide-se em cinco capítulos, dos quais apenas o último, a tratar dos 
partidos políticos, não se refere diretamente ao homem, mas a um dos 
caminhos a serem por ele utilizados para o exercício de sua cidadania.

33  FRENCH, John D. Afogados em leis : A CLT e a cultura política dos trabalhadores brasileiros. São 
Paulo: Perseu Abramo, 2001, p.14-15.
34  SARMENTO, Daniel. op.cit. 2010, p.104.
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Hoje, a visualização de onde estejam os direitos dos traba-
lhadores na “geografia” constitucional é bastante clara: o Título II da 
Constituição de 1988 trata “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”. 
Dentro deste título está o Capítulo II, chamado “Dos Direitos Sociais”. 

O interesse público e social na proteção dos direitos trabalhis-
tas fica claro quando se constata que os direitos trabalhistas 
estão inseridos no Capítulo II do Título II – Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, da Constituição Federal brasileira. 
Os direitos trabalhistas se manifestam como de ordem públi-
ca, igualmente, a partir do caput do art.7° da CF, que estabelece 
que os direitos laborais atendem ao princípio da melhoria da 
condição social.35

Quis o constituinte demonstrar que os direitos trabalhistas têm 
grande importância, razão pela qual, diferentemente do que ocorria 
nas outras ordens constitucionais, foram colocados no início da nova 
Carta, em local de destaque.  

Percebemos assim que o art.7° da Constituição de 1988, prin-
cipal dispositivo a tratar de normas relativas a direito do trabalho, é 
direito social e, portanto, direito fundamental. Para Kátia Magalhães 
Arruda 

É inegável a evolução trazida do ponto de vista de enqua-
dramento dos direitos trabalhistas no elenco de direitos 
fundamentais, no entanto, a reflexão sobre o aspecto de ‘leis 
inovadoras’ mostra que a Constituição limitou-se a consti-
tucionalizar ou ampliar direitos já existentes nas diversas leis 
esparsas e na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e 
reconhecer direitos largamente utilizados na realidade laboral 
cotidiana, confirmando a veracidade do conhecido princípio 
trabalhista da primazia da realidade. 36

35  CASTELO, Jorge Pinheiro. O direito material e processual do trabalho e a pós-modernidade: a 
CLT, o CDC e as repercussões do Novo Código Civil. São Paulo: LTr, 2003, p.243.
36  ARRUDA, Kátia Magalhães. Direito Constitucional do Trabalho: sua eficácia e o impacto do 
modelo neo-liberal. São Paulo: LTr, 1998, p.34-35.
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Notamos também, através do estudo do lugar escolhido pelo 
constituinte de 1988 para tratar dos direitos sociais, que a disposição 
do §1º do art.5º da Constituição37 abrange todo o título atinente aos 
direitos e garantias fundamentais. Após isso, basta lembrar que o tra-
balho está elencado como direito social no “caput” do art.6º da Carta 
Magna, razão porque os direitos e garantias a ele atinentes também 
possuem aplicação imediata.

Importante ressaltar que a doutrina brasileira é pacífica no 
sentido de ratificar que, por disposição constitucional expressa (§1º do 
art.5º da Constituição), as normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata. Quanto a isso, afirma Evanna 
Soares que

Considerando que a Constituição se situa no topo da escala 
normativa, a inserção constitucional desses direitos lhes 
confere a própria supremacia da Constituição, notadamente a 
rigidez, de sorte que não podem ser desfigurados ou modifica-
dos pelo processo legislativo ordinário.38

37  Art.5°, §1° da CF/88: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata.”
38  SOARES, Evanna. Ação ambiental trabalhista. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, 
p.39.

LABOUR RIGHTS IN THE BRAZILIAN CONSTITUTIONS
Abstract: The presente article tries to analyse the trajectory of the 
brazilian constitutional thoughts about labour rights. History 
demonstrates that labour rights did not Always exist. With the 
abolition of slavery and the adoption of paid work as a new means of 
production there was the need of creating laws that protected workers. 
Until now there were 08 (eitght) Constitutions in Brazil in the years 
1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988. The study of the 
brazilian constitutional thoughts and its trajectory towards labour 
rights allows to conclude that brazilian Constitutions followed the 
dominant tendencies in the worldly juridical sceneryn. Although 
Brazil has not reached yet an ideal setting about effectiveness of laws 
defining labour rights, there must be recognition that there was great 
evolution in recognizing and regulating these rights since the first 
Constitution in 1824. The period of greatest significance for labour 
law in terms of creation of juridical norms focusing on workers was 
part of the so called “Vargas Era” from 1930 until 1945. The study of 
brazilian Constitutions shows clearly the evolution of the brazilian 
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3.CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo do pensamento constitucional brasileiro e de sua 
trajetória em relação aos direitos dos trabalhadores permite concluir 
que as Constituições brasileiras seguiram as tendências dominantes no 
cenário jurídico mundial de suas épocas. 

Embora o Brasil ainda não tenha atingido um patamar ideal 
no que diz respeito à efetividade das normas definidoras de direitos 
trabalhistas, há de se reconhecer que houve grande evolução no 
reconhecimento e na normatização desses direitos desde a primeira 
Constituição brasileira em 1824.

A evolução do pensamento constitucional brasileiro quanto 
aos direitos cujos destinatários são trabalhadores reflete diretamente 
a realidade e o momento político de uma época. Assim, por exemplo, 
há de se levar em consideração que em 1824 o Brasil era um império e 
ainda vigia o sistema escravocrata. Em razão disso não havia relevância 
de uma Constituição tratar de direitos dos trabalhadores, tendo a 
Constituição de 1824 se limitado a abolir as corporações de ofício.

O período de maior significância para o direito do trabalho em 
termos de criação de normas jurídicas voltadas para os trabalhadores 

constitutional thought and labour law itself, for in 164 years (1824 to 
1988) it came from no labour law rights to the elevation of labour law 
rights to the status of fundamental rights. The Constitution of 1988 
brought many advancements in the study of theory of democracy and 
labour law rights and remains a milestone for brazilian labour law. 
The Constitution of 1988 wanted to demonstrate the importance 
of labour rights. That’s why, opposite to the other Constitutions, the 
labour rights were placed in the beginning of the Constitution, in a 
place of highlight. Although there may be critics, the Constitution of 
1988 was the one that best treated the theme of labour rights in terms 
of quantity (there are thirty-four of them in the 7th article and many 
other dispositions about labour scattered on the Constitution) and 
quality (by raising labour rights to the status of fundamental rights).

Key-words: Labour rights. Constitutiona thought. Brazilian 
constitutions. 
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foi uma parte da chamada Era Vargas, que compreende o período de 
1930 até 1945. 

O estudo das cartas constitucionais brasileiras demonstra de 
maneira clara a evolução do pensamento constitucional brasileiro e do 
próprio direito do trabalho nacional, que passou num espaço de 164 
(cento e sessenta e quatro) anos (1824 a 1988) da situação de ine-
xistência de normas jurídicas voltadas para direitos dos trabalhadores 
para a situação de elevação dos direitos dos trabalhadores ao “status” de 
direitos fundamentais.

A Constituição de 1988 trouxe inúmeros avanços tanto em 
termos do estudo da teoria da democracia quanto relativamente aos 
direitos trabalhistas e continua a ser um marco para o Direito do Tra-
balho brasileiro. 

A primeira grande mudança no texto de 1988 foi a posição 
reservada para os direitos trabalhistas. Nas ordens constitucionais 
anteriores, a matéria era tratada no capítulo intitulado “Da ordem 
econômica e social”, que ficava no final do texto constitucional.

Na Constituição vigente a visualização de onde estejam os di-
reitos dos trabalhadores na “geografia” constitucional é bastante clara: 
o Título II da Constituição de 1988 trata “Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais”. Dentro deste título está o Capítulo II, chamado “Dos 
Direitos Sociais”. 

Quis o constituinte demonstrar que os direitos trabalhistas têm 
grande importância, razão pela qual, diferentemente do que ocorria 
nas outras ordens constitucionais, foram colocados no início da nova 
Carta, em local de destaque.  O artigo 7° da Constituição de 1988, 
principal dispositivo a tratar de normas relativas a direito do trabalho, 
é direito social e, portanto, direito fundamental.

Embora passível de críticas, a Constituição de 1988 foi a que 
melhor tratou do tema dos direitos dos trabalhadores tanto quanti-
tativamente (o que se percebe da leitura dos trinta e quatro incisos 
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do artigo 7º e das demais disposições espalhadas pela Constituição a 
tratar do tema trabalho) quanto qualitativamente (ao alçar os direitos 
dos trabalhadores ao “status” de direitos fundamentais).  
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INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a Lei n.º 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha) definiu a violência doméstica e familiar contra 
a mulher como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou pa-
trimonial” que ocorra no âmbito da unidade doméstica, da família ou em 
qualquer relação íntima de afeto. 

Infelizmente a violência doméstica ou familiar contra a mulher não 
é incomum, repercutindo no contrato de trabalho, com a possibilidade de 
afastamento temporário do local de prestação de serviços, com a manutenção 
do vínculo de emprego.

No Brasil, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, em abril de 2020, houve um crescimento de 35% 
nas denúncias de violência contra a mulher feitas ao Ligue 1802.

Há que se considerar, ainda, os efeitos processuais que podem decorrer 
dessa situação. 

Neste estudo serão abordadas algumas das principais implicações da 
Lei Maria da Penha no Processo do Trabalho: a assistência judiciária, a 
restrição à publicidade processual ante a necessidade de preservação da vida, 
integridade física e intimidade da mulher e a tramitação preferencial da 
reclamatória trabalhista.

Escapam, propositadamente, considerações acerca da competência 
territorial para a propositura da ação trabalhista, intervenção do Ministé-
rio Público do Trabalho e permanência ou não do “jus postulandi” da mulher 
em situação de violência doméstica ou familiar, mormente à vista do disposto 

2  Disponível em: https://www.otempo.com.br/coronavirus/covid-19-violencia-domestica-aumenta-
em-abril-e-governo-lanca-campanha-1.2337822. Acesso em 07.11.2020.
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no art. 27 da Lei n.º 11.340/2006, todos aspectos riquíssimos para futuras 
discussões sobre o assunto.

Outrossim, o desenvolvimento do articulado partiu da premissa de 
comunicação recíproca entre os diplomas normativos que compõem o micros-
sistema processual de tutela de vulneráveis, na esteira do disposto no art. 13 
da Lei n.º 11.340/2006, o qual consagra a aplicação intercomunicante dos 
institutos processuais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
n.º 8.069/90) e no Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003).

1 A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR 

Consoante prescreve o art. 1º da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Conven-
ção de Belém do Pará) – promulgada em âmbito interno pelo Decreto 
n.º 1.973, de 1º de agosto de 1996 - entende-se por violência contra 
a mulher “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 
no âmbito público como no privado”. Ainda, de acordo com o art. 2º 
do mesmo diploma:

Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência 
física, sexual e psicológica:

a.  que tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica 
ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor 
conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher 
e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos 
e abuso sexual;

b.  que tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por 
qualquer pessoa e que compreende, entre outros, violação, 
abuso sexual, tortura, maus tratos de pessoas, tráfico de 
mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no 
lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, 
estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar, e
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c.   que seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agen-
tes, onde quer que ocorra.

A partir do art. 2º, alínea “a” desse diploma internacional, a 
Lei n.º 11.340.2006 definiu a violência doméstica e familiar contra a 
mulher como (art. 5º):

(...) qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 
ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço 
de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade for-
mada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos 
por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor con-
viva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente da 
coabitação.” (BRASIL, 2006).

Há que se mencionar que, segundo pesquisa efetuada em 2017, 
pelo Instituto de Pesquisa DataSenado, em parceria com o Observatório da 
Mulher contra a Violência3, 29% (vinte e nove por cento) das mulheres 
entrevistadas declararam que foram vítimas de algum tipo de violência 
doméstica ou familiar provocada por um homem. Conforme o mesmo estudo 
(BRASIL, 2017):

As entrevistadas revelaram também que tipo de violência 
sofreram. Nessa pergunta, poderia se assinalar mais de uma 
resposta. A violência física foi a mais mencionada: 67% das 
respondentes disseram já ter sofrido esse tipo de agressão. A 
violência psicológica veio em seguida, com 47% das menções, 
enquanto as violências moral e sexual tiveram 36% e 15% das 

3  Consta do relatório que a metodologia utilizada foi a entrevista de “1.116 mulheres por meio de 
ligações para telefones fixos e móveis. A amostra é representativa da população feminina do Brasil, com 
margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%”.
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respostas, respectivamente. Esse é um resultado que pouco se 
alterou desde a última edição da pesquisa, em 2015. Contudo, 
cumpre salientar que, ao longo da série histórica, verificou-se 
um aumento significativo do percentual de mulheres que 
declarou ter sofrido violência sexual, que passou de 5%, em 
2011, para 15%, em 2017.

Assim, infelizmente, em que pese o avanço da legislação brasi-
leira, a violência doméstica ou familiar não é uma realidade incomum, 
atingindo parte considerável das mulheres.

Por certo que tal realidade repercute no contrato de trabalho 
das mulheres que possuem trabalho subordinado, como, aliás, expres-
samente reconhece o art. 9º, § 2º, inciso II da Lei n.º 11.340.2006, 
o qual determina que a mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, tem direito 
“à manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento 
do local de trabalho, por até seis meses”4.

A mesma lei garante ainda o “acesso prioritário à remoção quan-
do servidora pública, integrante da administração direta ou indireta”, 
não se podendo descurar da mulher que trabalha em regime autônomo, 
voluntário, na informalidade, ou mesmo se encontra desempregada, 
todas potenciais vítimas de violência doméstica ou familiar.

4  A respeito do assunto, escreve DIDIER JR (2008, p. 9): “Quanto à manutenção do vínculo trabalhista 
por até seis meses, a questão que surge é a de saber se é garantido também, durante esse período, o 
pagamento de salário. Parece que o objetivo do legislador aí foi o de garantir à mulher não só o seu 
emprego, em caso de afastamento do local de trabalho, como também o seu sustento. Assim, de nada 
adiantaria garantir à mulher a possibilidade retornar ao seu emprego após o período de afastamento, sem 
que lhe fosse garantido, durante aquele período, a percepção de salário, ainda que sem a contraprestação 
do serviço. Desse modo, parece que a melhor interpretação é aquela que permite ao juiz garantir não 
só a manutenção do vínculo trabalhista como também a do pagamento dos salários mensais, o que é 
plenamente justificável em razão de tratar-se de medida de exceção e de proteção à pessoa em situação de 
risco (muitas vezes, aliás, risco de morte). Não se pode deixar de reconhecer, porém, que esta é uma medida 
que precisa ser muito bem ponderada pelo magistrado, que deverá levar em conta também as repercussões 
econômicas que dela podem advir”.
Saliente-se que a 6ª Turma do STJ decidiu que compete ao INSS arcar com a subsistência da mulher 
em situação de violência doméstica ou familiar, mediante pagamento de auxílio-doença (disponível 
em: https://migalhas.uol.com.br/quentes/311217/stj--inss-deve-arcar-com-afastamento-de-mulher-
ameacada-de-violencia-domestica, acesso em 05.02.2020)

https://migalhas.uol.com.br/quentes/311217/stj--inss-deve-arcar-com-afastamento-de-mulher-ameacada-de-violencia-domestica
https://migalhas.uol.com.br/quentes/311217/stj--inss-deve-arcar-com-afastamento-de-mulher-ameacada-de-violencia-domestica
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2 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Preceitua o art. 14 da Lei n. 5.584/70: 

Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a 
Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo Sin-
dicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador. 
A assistência é devida a todo aquele que perceber salário igual 
ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual 
benefício ao trabalhador de maior salário, uma vez provado 
que sua situação econômica não lhe permite demandar, sem 
prejuízo do sustento próprio ou da família.

Na Justiça do Trabalho, portanto, a assistência judiciária é pres-
tada pelos sindicatos a todos os integrantes da categoria profissional 
e independe da filiação dos trabalhadores assistidos. Abrange não 
somente a isenção de custas, honorários periciais, emolumentos, como 
a assessoria jurídica no curso do processo (assessoria técnica), sendo 
mais ampla e completa do que a Justiça gratuita consagrada no art. 790, 
§ 3º, da CLT.

Observe-se que o CPC, nos arts. 98 a 102, regula o que nomina 
de gratuidade da Justiça, dando concretude ao comando constitucional 
contido no art. 5º, inciso LXXIV da CF. A gratuidade da Justiça do 
CPC identifica-se com a assistência judiciária gratuita no Processo do 
Trabalho, de modo que a disciplina prevista no processo civil aplica-se 
integralmente ao processo do trabalho, de modo subsidiário.

Assim sendo, de acordo com o art. 98 do CPC, assistência 
judiciária gratuita abrange: I – as taxas ou custas judiciais; II – os selos 
postais; III – as despesas com publicação na imprensa oficial, dispen-
sando-se a publicação em outros meios; IV – a indenização devida à 
testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 
integral, como se em serviço estivesse; V – as despesas com a realização 
de exame de código genético – DNA e de outros exames considerados 
essenciais; VI – os honorários do advogado e do perito, e a remuneração 
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do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão 
em português de documento redigido em língua estrangeira; VII – o 
custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para 
instauração da execução; VIII – os depósitos previstos em lei para 
interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de 
outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 
contraditório; IX – os emolumentos devidos a notários ou registradores 
em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 
notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 
processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. 

Saliente-se que a concessão da gratuidade não afasta o dever 
de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 
impostas.

2.1 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA X JUSTIÇA GRATUITA

A justiça gratuita compreende tão somente a isenção de custas 
e emolumentos e pode ser concedida pelos juízes e presidentes dos 
tribunais do trabalho de qualquer instância, a requerimento da parte ou 
de ofício, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (qua-
renta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social (art. 790, § 3, da CLT, com a redação conferida pela 
Lei n.º 13.467.2017).

Como se percebe, a Lei n.º 13.467.2017 instituiu um teto fixo 
para a concessão da justiça gratuita: 40% (quarenta por cento) do limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Em 
princípio, portanto, caso o trabalhador ganhe acima desse valor não 
fará jus ao benefício da justiça gratuita. Ademais, nos termos do § 4º 
do artigo, deve comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento 
das custas do processo. 

Primeiramente, quanto à fixação de um teto máximo de remu-
neração para fins de concessão da justiça gratuita, há inconstitucionali-
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dade, seja no que tange ao direito à assistência jurídica integral e gratuita 
(art. 5º, inciso LXXIV CR), seja quanto ao acesso à justiça, que restará 
obstado quando, a despeito de auferir renda superior, o reclamante não 
tiver condições de arcar com as despesas do processo por ter que su-
portar outros gastos. Um interpretação conforme à Constituição, nesse 
particular, impõe necessariamente, fazer uma leitura conjugada dos §§ 
3º e 4º do art. 790 da CLT, para deles extrair que, não somente quando 
a parte perceber salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do 
limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social 
terá direito à justiça gratuita, mas quando comprovar (quanto a essa 
comprovação, o ponto será discutido na sequência) a insuficiência de 
recursos para arcar com os custos do processo. A respeito da insuficiên-
cia de recursos, explica Rafael Alexandria de Oliveira (op. cit. p; 359):

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem 
tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. 
É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda 
mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja 
aquele sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dis-
põe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos 
de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para 
ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significa-
tivamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, 
liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.

Razões semelhantes foram utilizadas pelo STF no RE 567.985 
para, em matéria de seguridade social, afastar a incidência do art. 20, 
§ 3º da Lei n.º 8.742.93, o qual estabeleceu o critério da renda para 
a aferição do estado de pobreza que ensejaria o direito ao benefício 
assistencial (LOAS), previsto no art. 203, inciso V da CR. 

O art. 20, § 3º, da Lei n.º 8.742.93 dispõe que “considera-se 
incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a 
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 
salário-mínimo”. Já o STF entendeu, por maioria, que a regra é incons-
titucional por não atender de maneira satisfatória à concretização do 
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mandamento constitucional. Vale transcrever trecho do voto do Min. 
Marco Aurélio:

Mostra-se patente que o artigo 20, § 3º, da Lei n.º 8.742, 
embora não seja, só por si, inconstitucional, gerou situação 
concreta de inconstitucionalidade. A incidência da regra 
traduz falha no dever, criado pela Carta, de plena e efetiva 
proteção dos direitos fundamentais, resultante da eficácia 
positiva de tais direitos, cuja concretização é condição essen-
cial à construção de uma sociedade mais justa, e, portanto, 
civilizada (...). Em suma, está-se diante de situação em que a 
concretização do princípio da dignidade humana e do dever 
específico de proteção dos hipossuficientes – idosos e defi-
cientes – encontra-se aquém do texto constitucional. Embora 
ainda pouco utilizado pelo Supremo, emerge como parâmetro 
de aferição de constitucionalidade da intermediação legislativa 
de direitos fundamentais o chamado princípio da proibição 
da concretização deficitária, cujo fundamento último radica-se 
no dever, imputável ao Estado, de promover a edição de leis 
e ações administrativas efetivas para proteger os direitos 
fundamentais (...).

De outra banda, antes da alteração legislativa, bastava a mera 
declaração do requerente ou de seu advogado na petição inicial, ha-
vendo presunção, quanto à pessoa natural, de veracidade da declaração, 
sendo essa a orientação dominante no Tribunal Superior do Trabalho 
(Súmula n.º 463).

Até porque, conforme art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verda-
deira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa 
natural. 

O intento da Lei n.º 13.467.2017 foi claro: dificultar a con-
cessão do benefício da justiça gratuita aos trabalhadores e, por conse-
guinte, o acesso à justiça. Ambos, contudo, são direitos fundamentais 
que foram contingenciados sem nenhuma razão jurídica aparente, ou 
seja, sem nenhum valor constitucional que possa servir de contra-
ponto. A disciplina instituída pela reforma fica aquém mesmo do 
regime de gratuidade de justiça estabelecido e observado no Processo 
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Civil, construído sob a premissa de sujeitos processuais colocados em 
situação de igualdade.

Nesse ponto, é oportuno um rápido aparte sobre o princípio da 
vedação do retrocesso. Também nominado de princípio da proibição do 
retrocesso, relaciona-se com a problemática de se saber até que ponto 
o legislador poderia voltar atrás nas concretizações já feitas dos direitos 
fundamentais. Embora tradicionalmente ligado aos direitos sociais, a 
aplicabilidade do referido princípio não se restringe a eles, conforme 
acentua Ingo Wolfgang Sarlet (“A Eficácia dos Direitos Fundamen-
tais”; 9ª edição; Editora Livraria do Advogado; Porto Alegre, 2007; 
pág. 440):

Vale relevar aqui, portanto, que não estamos diante de um 
fenômeno que se manifesta apenas na seara dos direitos 
fundamentais sociais (…) igualmente merece destaque. As 
diversas possibilidades que envolvem uma noção abrangente 
de proibição de retrocesso encontram na seara do direito 
ambiental uma importante e peculiar manifestação.

Ainda de acordo com o eminente doutrinador, o princípio da 
proibição do retrocesso encontra-se implícito no sistema constitucio-
nal, especialmente, decorrendo: do Estado de Direito, que impõe a ma-
nutenção de um nível mínimo de continuidade da ordem jurídica; das 
manifestações expressas da Constituição, vedando medidas de cunho 
retroativo, as quais sozinhas não abarcam todas as situações em que há 
ofensa à segurança jurídica; do princípio da máxima eficácia e efetivi-
dade das normas definidoras dos direitos fundamentais, inscrito no Art. 
5º, § 1º da Constituição, que abrange o imperativo de maximização da 
proteção dos direitos fundamentais; e, da efetividade constitucional, 
pois se os órgãos legiferantes pudessem tomar decisões livremente, sem 
vinculação alguma aos dizeres constitucionais e respeitando aquilo que 
já foi concretizado, estar-se-ia chancelando uma verdadeira fraude à 
Constituição, por meio da legislação ordinária.
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A existência desse princípio é consenso entre os estudiosos dos 
direitos fundamentais. O que de mais árduo se apresenta é a ampli-
tude da proteção contra o retrocesso, delimitando-se até que ponto 
determinados ajustes podem ser realizados sem a pecha da inconstitu-
cionalidade. Nesse ponto, vale transcrever os ensinamentos de Gomes 
Canotilho (op.cit., pág. 455):

O núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado 
pelo legislador encontra-se constitucionalmente garantido 
contra medidas estatais que, na prática, resultem na anulação, 
revogação ou aniquilação pura e simples desse núcleo essencial, 
de tal sorte que a liberdade de conformação do legislador e a 
inerente auto-reversibilidade encontram limitação no núcleo 
essencial já realizado.

Vedar o retrocesso que atinja o núcleo essencial já concretizado, 
parece não resolver o problema delimitativo que se apresenta, pois 
restaria descobrir o que seria o “núcleo essencial” de cada direito funda-
mental. Esse conteúdo embora seja, sem sombra de dúvidas, intuitivo, 
pode ser divisado no caso concreto que se coloca em exame.

Para se aferir se houve violação ao mencionado princípio, não 
se pode fugir da técnica da ponderação entre os interesses em jogo, 
sopesando, especialmente, os motivos que conduziram à alteração e o 
contingenciamento a outros princípios e direitos fundamentais tam-
bém de quilate constitucional. 

Assim, seja porque vituperam diretamente o direito funda-
mental de acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, CR), de assistência 
jurídica integral e gratuita (art. 5º, inciso LXXIV, CR) e de igualdade 
processual (art. 5º, “caput”, CR), as alterações legislativas (§§ 3º e 4º 
do art. 790 da CLT) deverão ser declaradas inconstitucionais (seja em 
controle direto ou incidental), aplicando-se a disciplina prevista na 
legislação processual civil.

Ademais, ainda que não se declare a inconstitucionalidade do 
preceito em tela, é possível considerar a existência de lacuna axiológica 
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nos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT, conduzindo-se ao mesmo resultado 
de aplicação subsidiária da disciplina processual civil (art. 769 da CLT 
e art. 15 do CPC), no que tange à gratuidade da justiça.

Outrossim, antes da alteração legislativa, bastava a mera de-
claração do requerente ou de seu advogado na petição inicial, havendo 
presunção, quanto à pessoa natural, de veracidade da declaração, sendo 
essa a orientação dominante no Tribunal Superior do Trabalho (Sú-
mula n.º 463). 

No mesmo sentido, o art. 99, § 3º, do CPC, apregoa que se pre-
sume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 
por pessoa natural. Encampando essa diretiva, decisão do TST:

RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO INTERPOS-
TO PELO AUTOR. LEI 13.467/2017. BENEFÍCIO DA 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. 
SÚMULA Nº 463, ITEM I, DO TST. TRANSCENDÊN-
CIA POLÍTICA CONSTATADA. O benefício processual 
da gratuidade de justiça está condicionado à declaração do 
requerente pessoa natural de que não pode arcar com as custas 
do processo sem o sacrifício da subsistência familiar. Sua 
responsabilidade é pela declaração, não se exigindo formali-
zação por outro meio. A nova redação do § 4º do artigo 790 
da CLT, conferida pela Lei nº 13.467/2017, conquanto faça 
menção à necessidade de comprovação, não pode ser aplicada 
isoladamente, mas interpretada de forma sistemática em face 
das demais normas, sejam as constantes na própria CLT, ou 
aquelas previstas na Constituição Federal e no Código de 
Processo Civil e legislação esparsa pertinente. Assim, tendo 
em vista o disposto no § 3º do próprio artigo 790 da CLT c/c 
com os arts. 15 e 99, §3º, CPC, entende-se que a comprovação 
a que alude o § 4º da referida norma da CLT pode ser feita 
mediante simples declaração da parte. Nesse sentido está pa-
cificada a jurisprudência do TST, no item I da Súmula nº 463. 
No caso concreto, uma vez presente nos autos a declaração 
de pobreza, considera-se preenchido o requisito legal. Logo, a 
decisão que indefere o benefício da justiça gratuita em tal con-
texto contraria a Súmula de jurisprudência uniforme e o atual 
e iterativo entendimento desta Corte Superior. Precedentes. 
Recurso de revista conhecido e provido. Prejudicado o agravo 
de instrumento. TST-ARR-1001016-92.2018.5.02.0055, 7ª 



151 RETORNE AO SUMÁRIO

Turma, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 
14/10/2020 – Informativo TST nº 227.

Adotando-se a interpretação ora proposta — seja de incons-
titucionalidade, seja de aplicação subsidiária do Código de Processo 
Civil — o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para con-
cessão da gratuidade; neste caso, antes de indeferir o pedido, deverá 
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos 
para a concessão da gratuidade (art. 99, § 1º do CPC).

A assistência do requerente por advogado particular não impe-
de a concessão do benefício da justiça gratuita (art. 99, § 4º do CPC). 

O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo 
ao litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e 
deferimento expressos (art. 99, § 6º do CPC15).

Consoante Orientação Jurisprudencial n.º 269 da SDI-1, 
embora o benefício da justiça gratuita possa ser requerido em qualquer 
tempo ou grau de jurisdição, na fase recursal, o requerimento deve ser 
formulado no prazo alusivo ao recurso. Caso indeferido o requerimento 
de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar 
prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 7º do CPC).

O art. 98, §§ 5º e 6º do CPC possibilita que a isenção seja 
parcial, unicamente quanto a determinados atos processuais, inclusi-
ve redução de valor, bem como que o juiz defira o parcelamento de 
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 
procedimento. As mesmas possibilidades se abrem para o juiz traba-
lhista, seja pela autorização de aplicação subsidiária do processo civil, 
seja pelo uso da máxima “quem pode o mais, pode o menos”.
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2.2 FORMULAÇÃO E RECORRIBILIDADE

De acordo com o art. 99 do CPC, aplicável subsidiariamente ao 
processo do trabalho: 

O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na 
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 
terceiro no processo ou em recurso. Se superveniente à pri-
meira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser 
formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, 
e não suspenderá seu curso.

Uma vez deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer 
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso 
ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por 
meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de quinze dias, 
nos autos do próprio processo, sem suspensão do seu curso (art. 100 
do CPC).

Caso o benefício seja revogado, a parte arcará com as despesas 
processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 
até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 
benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita 
em dívida ativa (art. 100, parágrafo único do CPC). 

Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a 
gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas 
de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recur-
so interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de 
aplicação das sanções previstas em lei. Não efetuado o recolhimento, 
o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do re-
clamante e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de 
qualquer ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado 
o depósito (art. 102 do CPC).
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Por fim, no Processo do Trabalho, diante da irrecorribilidade 
das interlocutórias, não é cabível recurso imediato da decisão que 
deferir ou indeferir a Justiça gratuita. No caso de indeferimento, ante 
o dano de difícil ou grave reparação, consistente na paralisação da 
marcha processual, impedindo o acesso à Justiça, poderá o prejudicado 
impetrar mandado de segurança.

2.3 JUSTIÇA GRATUITA E SINDICATO

Caso o sindicato esteja atuando na condição de substituto 
processual dos trabalhadores, deverá comprovar a insuficiência de 
recursos para ter deferido o benefício da Justiça gratuita, com a isenção 
de custas. Nesse sentido, a seguinte notícia extraída do site do TST:

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-
1) do Tribunal Superior do Trabalho, acolhendo recurso da 
Braskem S/A, indeferiu a gratuidade judiciária ao Sindicato 
dos Trabalhadores do Ramo Químico e Petroleiro do Estado 
da Bahia e declarou a deserção do seu recurso ordinário, pelo 
não recolhimento das custas do processo. Com isso, restabele-
ceu a sentença que julgou a improcedência da ação. A entidade 
de classe havia alegado que não tinha condições financeiras 
para arcar com mais de 200 novas ações, cujas custas giram 
em torno de R$ 200 reais cada uma, sem prejuízo de sua 
própria existência. O sindicato havia entrado com uma única 
ação em nome de um grande número de trabalhadores, mas 
o processo foi desmembrado entre as Varas do Trabalho de 
Camaçari e Candeias (BA). A justiça gratuita foi deferida pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e mantida 
pela Terceira Turma do TST. No julgamento de embargos à 
SDI-1, o relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, votou pelo 
indeferimento da gratuidade judiciária, pela ausência de de-
monstração cabal da condição de miserabilidade do sindicato. 
“A jurisprudência do TST, contrariamente à decisão da Turma, 
não admite a assistência judiciária, somente em casos extraor-
dinários”, assinalou. Outro aspecto apontado pelo relator foi 
o fato de o advogado que requereu o benefício em seu nome 
não constar do rol dos profissionais autorizados pela própria 
entidade para declarar a sua insuficiência financeira. Durante 
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o julgamento do recurso, o relator observou que as Varas do 
Trabalho na Bahia estão desmembrando ações coletivas, por 
conterem muitos substituídos, e, em decorrência, ao julgar 
improcedentes os pedidos, condenam os sindicatos em custas 
em várias ações. Esse desmembramento, segundo o ministro, 
“é um defeito”, porque não tem amparo legal. Após proclamar 
a decisão, o presidente do TST e da SDI-1, ministro Barros 
Levenhagen, manifestou que o desmembramento de uma ação 
coletiva por conter muitos substituídos, como ocorreu no caso, 
“é um ato abusivo do juiz”, diante do qual o sindicato poderia 
impetrar mandado de segurança ou, mais apropriadamente, 
acionar a Corregedoria regional, com pedido de correição 
parcial. Segundo o presidente, o problema não pôde ser ata-
cado no julgamento porque o que se discutia, nos embargos, 
era apenas a concessão da justiça gratuita, para a qual se exige 
a comprovação da hipossuficiência, que não ocorreu no caso. 
A decisão foi por maioria, ficando vencido o ministro José 
Roberto Freire Pimenta” (TST; SDI-1; Processo: E-ED-
-RR-111200-71.2005.5.05.0131).

2.4 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À MULHER EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR

 A Lei n.º 11.340/2006 contém disposições específicas quanto 
à assistência judiciária prestada à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar: 

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a 
mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá 
estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 
19 desta Lei. 

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência 
doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pú-
blica ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, 
em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e 
humanizado. 
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 Não remanescem dúvidas, portanto, que a mulher em situação 
de violência doméstica ou familiar é beneficiária da mais ampla assis-
tência jurídica, compreendendo, portanto, a integralidade das despesas 
processuais enumeradas no art. 98 do CPC, podendo lhe ser deferida, 
igualmente, os benefícios da justiça gratuita (com isenção parcial das 
despesas processuais).

E essa assistência, na esfera processual trabalhista, dar-se-á em 
conformidade com o disposto no art. 14 da Lei n.º 5.584/70, isto é, 
será prestada pelo sindicato, o qual deverá oferecer atendimento espe-
cífico e humanizado à trabalhadora, condizente com sua situação de 
vulnerabilidade acentuada e/ou pela Defensoria Pública da União (art. 
14 da LC 80/94).

Destarte, ainda que em tempos de pandemia, a assistência 
judiciária às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar 
considera-se atividade essencial, portanto, que deve ser mantida em 
funcionamento ininterrupto pelos sindicatos e Defensoria Pública. É 
o que preceitua o art. 2º da Lei n.º 14.022/2020, o qual promoveu a 
inserção do § 7º-C na Lei n.º 13.979/2020: 

Art. 2º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

Art. 3º 

§ 7º-C Os serviços públicos e atividades essenciais, cujo 
funcionamento deverá ser resguardado quando adotadas as 
medidas previstas neste artigo, incluem os relacionados ao 
atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 
a crianças, a adolescentes, a pessoas idosas e a pessoas com 
deficiência vítimas de crimes tipificados na Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do 
Idoso), na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência), e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal).” (NR)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm#art3§7c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
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Forçoso reconhecer que, embora sindicatos, para fins de assis-
tência judiciária, devam assegurar, inclusive, atendimento presencial às 
mulheres em situação de violência familiar ou doméstica, nem sempre 
a fragilizada estrutura sindical conseguirá manter-se ativa durante 
a pandemia. Nesse caso, competirá ao Poder Público assegurar o 
atendimento presencial, admitindo-se a assistência judiciária gratuita 
prestada pela Defensoria Pública da União, na linha do que se pode 
extrair do art. 13 da precitada Lei n.º 14.022/2020: 

Art. 3º O poder público deverá adotar as medidas necessárias 
para garantir a manutenção do atendimento presencial de 
mulheres, idosos, crianças ou adolescentes em situação de 
violência, com a adaptação dos procedimentos estabelecidos 
na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Pe-
nha), às circunstâncias emergenciais do período de calamidade 
sanitária decorrente da pandemia da Covid-19.

3 PRINCÍPIO DO JULGAMENTO PELA ORDEM 
CRONOLÓGICA

A doutrina alinha esse princípio ao princípio da igualdade (art. 
5º, caput, da CR), no sentido de igualdade entre os jurisdicionados, isto 
é, entre as partes dos diversos processos em trâmite perante o órgão 
jurisdicional. 

Também parece correto afirmar que esse princípio processual 
geral decorre do princípio constitucional da duração razoável do 
processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CR), impondo uma diretriz de 
acordo com a qual as sentenças e acórdãos deverão ser proferidos na 
ordem cronológica da conclusão. Assim, evita-se que o processo fique 
paralisado em razão, muitas vezes, de sua complexidade, da ausência de 
afinidade do juiz com determinada matéria, etc.

Na redação original, o art. 12 do CPC impunha uma regra rí-
gida de julgamento pela ordem cronológica da conclusão. Mas mesmo 
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antes de entrar em vigor, a Lei n. 13.256/2016 passou a prever que o 
julgamento pela ordem cronológica será preferencial, ou seja, impondo 
uma diretiva para a qual, por evidente, deverá ser conferida a máxima 
eficácia possível.

Esse princípio é válido para juízes de primeiro grau e tribu-
nais, inclusive superiores, que, doravante, deverão observar a ordem 
cronológica das conclusões para o julgamento dos processos. Essa 
cronologia é válida para sentenças e acórdãos, julgamentos finais de 
mérito; para os despachos e interlocutórias não há norma específica 
de observância da ordem cronológica da conclusão.

Além de despachos e interlocutórias, determinados acórdãos 
e sentenças poderão ser prolatados sem implicarem quebra da ordem 
cronológica. Encontram-se listados no art. 12, § 2º do CPC: 

Art. 12

(...)

§ 2º

I – as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 
acordo ou de improcedência liminar do pedido; 

II – o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese 
jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos; 

III – o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de 
resolução de demandas repetitivas; 

IV – as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932; V – o 
julgamento de embargos de declaração; 

VI – o julgamento de agravo interno; 

VII – as preferências legais e as metas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça; 
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VIII – os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que 
tenham competência penal; 

IX – a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhe-
cida por decisão fundamentada.

Embora a pretensão fosse constituir uma enumeração exaus-
tiva, a hipótese do art. 12, § 2º, inciso IX do CPC permite que o juiz 
suplante a ordem cronológica de julgamento de qualquer processo, 
desde que reconhecida a urgência particular da causa, devidamente 
exposta em decisão motivada.

Para operacionalizar o julgamento preferencial pela ordem 
cronológica, o art. 12, §§ 1º a 5º do CPC disciplina a elaboração de 
uma lista de processos aptos a julgamento, a qual deverá estar perma-
nentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede 
mundial de computadores. 

Essa lista, uma vez elaborada, fixa a ordem cronológica e es-
tabelece a prioridade de julgamento, sendo que, após a inclusão do 
processo na lista, o requerimento formulado pela parte não altera a 
ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura 
da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Uma vez 
decidido o requerimento, o processo retornará à mesma posição em 
que anteriormente se encontrava na lista.

O processo que tiver sua sentença ou acórdão anulado (ressal-
vada a necessidade de realização de diligência ou de complementação 
da instrução) e aquele reexaminado pelo órgão que proferiu o acórdão 
recorrido (para aplicar a orientação do tribunal superior, conforme art. 
1.040, inciso II do CPC), passarão a ocupar o primeiro lugar na lista 
de prioridades.

Assim, são confeccionadas duas listas: uma lista geral e outra 
lista das prioridades ou preferências legais, que, entre elas, também 
deverão respeitar a ordem cronológica de conclusão, valendo as mes-
mas regras dispostas acima, em caso de requerimento formulado pela 



159 RETORNE AO SUMÁRIO

parte, anulação da sentença ou reexame do recurso para aplicação de 
orientação firmada pelo tribunal superior.

A inobservância da ordem preferencial de julgamento NÃO 
gera a nulidade da decisão que venha a ser prolatada. Sem prejuízo 
de eventual responsabilização disciplinar, desafia correição parcial ou 
mandado de segurança e a responsabilização do Estado, caso a parte 
comprove o dano.

3.1 ORDEM CRONOLÓGICA PARA CUMPRIMENTO

Por uma questão de coerência com a ordem de julgamento e 
com a pretensão de conferir eficiência à secretaria, instituindo me-
canismo de gestão de processos, o art. 153 do CPC regulamentou 
a ordem cronológica preferencial para a publicação e efetivação dos 
pronunciamentos judiciais, in verbis:

Art. 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, pre-
ferencialmente, à ordem cronológica de recebimento para 
publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. 

§ 1º A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, 
de forma permanente, para consulta pública. 

§ 2º Estão excluídos da regra do caput: 

I – os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronun-
ciamento judicial a ser efetivado; 

II – as preferências legais. 

§ 3º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem 
cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as prefe-
rências legais. 

§ 4º A parte que se considerar preterida na ordem cronológica 
poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que 
requisitará informações ao servidor, a serem prestadas no prazo 
de 2 (dois) dias. 
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§ 5º Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato 
cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo 
disciplinar contra o servidor.

Os mecanismos são bem semelhantes aos previstos no julga-
mento pela ordem cronológica, exceto no que tange à providência a ser 
adotada em caso de preterição da ordem fixada. 

Nesse caso, em sendo a falta da secretaria, a parte reclamará nos 
próprios autos para o juiz do processo e este requisitará informações 
do servidor, as quais serão prestadas no prazo de 2 (dois) dias. Uma 
vez verificada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento 
do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o 
servidor. Em todo caso, o ato praticado pelo servidor será válido (sem 
mácula ou vício).

3.2 PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NO 
QUAL FIGURE MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA OU FAMILIAR

O art. 13 da Lei n.º 11.340/2006 consagra um sistema interco-
municante de tutela processual de vulneráveis, prevendo que se aplica 
à mulher em situação de violência doméstica ou familiar o disposto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Estatuto do Idoso:

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas 
cíveis e criminais decorrentes da prática de violência domés-
tica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos 
Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação 
específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não 
conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Por conseguinte, antes mesmo de previsão expressa no Código 
de Processo Civil, à ação propostas pela mulher em situação de vio-
lência doméstica ou familiar deveria ser assegurada a prioridade na 
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tramitação, em consonância com o que dispõem o art. 152, § 1º da Lei 
8.069/90 (ECA) e o art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 

Com o advento do atual “Codex” de Processo Civil, a tramitação 
preferencial das ações nas quais figure como parte a vítima de violência 
doméstica e familiar foi expressamente consagrada:

Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo 
ou tribunal, os procedimentos judiciais: 

I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença 
grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 
6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 ; 

II - regulados pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) . 

III - em que figure como parte a vítima de violência doméstica e 
familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 
Maria da Penha).       (Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019)

Assim, a mulher interessada na obtenção do benefício, juntan-
do prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária 
competente para decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo 
as providências a serem cumpridas.

Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria 
que evidencie o regime de tramitação prioritária. Uma vez concedida a 
prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se 
em favor do cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável. 

Note-se que a tramitação prioritária independe de deferimento 
pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante 
da prova da condição de beneficiário. 

Não remanescem dúvidas de que a tramitação prioritária aplica-
-se integralmente à esfera processual trabalhista, em razão da omissão 
normativa e inteira compatibilidade com os preceitos que regulam esta 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm#art6xiv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm#art6xiv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13894.htm#art2
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Justiça Especializada, até mesmo em virtude da transversalidade dos 
preceitos que regem a proteção da mulher em situação de violência 
doméstica ou familiar. 

Portanto, eventual reclamatória trabalhista proposta pela tra-
balhadora em face seu atual ou ex-empregador, ainda que não seja o 
ofensor, deverá receber tramitação preferencial, na medida em que a 
mulher se encontra em situação de vulnerabilidade acentuada.

Por conseguinte, processo no qual figure como parte mulher 
em situação de violência doméstica ou familiar ingressará nas listas 
especiais de julgamento e de cumprimento pela ordem cronológica, 
formadas dentre as demandas que gozam da benesse de preferência 
legal na tramitação.

Vale destacar que a Lei n.º 14.022/2020, conferindo nova 
redação à Lei n.º 13.979/2020, assegurou que “os prazos processuais, 
a apreciação de matérias, o atendimento às partes e a concessão de 
medidas protetivas que tenham relação com atos de violência domés-
tica e familiar cometidos contra mulheres” não sejam suspensos, dando 
maior concretude à tramitação preferencial das causas: 

Art. 2º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 5º-A Enquanto perdurar o estado de emergência de 
saúde internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019:

I - os prazos processuais, a apreciação de matérias, o aten-
dimento às partes e a concessão de medidas protetivas que 
tenham relação com atos de violência doméstica e familiar 
cometidos contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas 
idosas e pessoas com deficiência serão mantidos, sem sus-
pensão;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm#art5a
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4 PUBLICIDADE

O princípio da publicidade dos atos processuais encontra-se 
constitucionalizado como garantia fundamental no art. 5º, inciso LX 
e no art. 93, IX, da CF. No âmbito trabalhista, tem previsão nos arts. 
770, caput e 779, da CLT e, no processo civil, está inscrito no art. 189 
do CPC.

De acordo com esse princípio, os processos serão públicos não 
somente às respectivas partes e procuradores — mas a qualquer pessoa, 
que, comparecendo na secretaria da Vara do Trabalho ou do Tribunal, 
solicitar os autos. O acesso para consulta é franqueado, independente-
mente de qualquer justificativa ou comprovação de interesse.

Trata-se de garantia fundamental de controle dos atos pro-
cessuais por parte dos jurisdicionados, sendo públicas as sessões de 
julgamento e audiências, sentenças e acórdãos, bem como o teor dos 
atos praticados pelas partes e juntados no processo, como inicial, 
contestação, laudos periciais e depoimentos.

Assim, a publicidade processual pode se referir a três elementos: 
i) dados de identificação do processo (eg., nome das partes, número 
do feito e juízo em que tramita); ii) teor dos julgados; iii) teor dos 
documentos juntados aos autos. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4414, 
adotou interpretação extensiva para concluir que a publicidade abrange 
não apenas os julgamentos (sessões e audiência), mas todos os docu-
mentos constantes dos autos do processo. O Min. Luiz Fux consignou 
em seu voto, que o Brasil adota um modelo de “publicidade ampla”, em 
que todas as peças do processo são acessíveis ao público, e não o mo-
delo europeu em que apenas o local da audiência é acessível ao público, 
sendo o acesso aos autos somente autorizado às partes litigantes.
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Ainda em processo público, o juiz, como diretor do feito, pode 
limitar o número de pessoas presentes na audiência, quando houver 
prejuízo ao desenvolvimento dos trabalhos.

4.1 Segredo de Justiça

Conquanto a regra seja a publicidade, em algumas situações so-
breleva o interesse público e social ou a defesa da intimidade das partes, 
caso em que o processo tramitará em segredo de justiça, sendo acessível 
somente às partes e seus procuradores constituídos, sendo vedado que 
terceiros estejam presentes na audiência. O terceiro que demonstrar 
interesse jurídico na causa pode requerer ao juiz a expedição de certi-
dão do dispositivo da sentença. O art. 189 do CPC constitui o preceito 
infraconstitucional nuclear sobre o tema:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam 
em segredo de justiça os processos: 

I - em que o exija o interesse público ou social; 

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divór-
cio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 
crianças e adolescentes; 

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitu-
cional à intimidade; 

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimen-
to de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada 
na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 

No âmbito trabalhista, são comuns os casos de segredo de 
justiça quando a demanda envolve crianças ou adolescentes, assédio 
sexual, assédio moral ou violações à intimidade, como revistas íntimas 
e filmagens nos vestiários ou banheiros. Também é caso de segredo 
de justiça ação civil pública na qual o pedido envolva o incremento da 
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segurança das agências bancárias, em virtude de constantes assaltos e 
exposição da vida dos trabalhadores, constando no processo as agências 
mais vulneráveis. Nesse caso, a publicidade do processo poderia com-
prometer ainda mais a segurança de clientes e trabalhadores.

O CPC prevê que tramitam em segredo de justiça as causas 
que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta 
arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja 
comprovada perante o juízo. A admissibilidade de aplicação dessa 
hipótese ao Processo do Trabalho perpassa, necessariamente, sobre a 
discussão do cabimento da arbitragem no processo do trabalho. 

Perfilhando o entendimento de que a arbitragem somente é 
admissível em demandas de feição coletiva e não individual, poderá 
haver a estipulação de cláusula de confidencialidade, e, por conseguin-
te, a tramitação em segredo de justiça, quando houver a comprovação 
de existência desse pacto adjacente. De todo modo, a confidenciali-
dade não se aplica aos legitimados concorrentes (sejam legitimados 
autônomos ou extraordinários) e aos substituídos, em caso de tutela 
de interesse individual homogêneo, por serem os reais detentores do 
direito material discutido.

Sendo possível divisar somente um ato cujo conteúdo necessite 
ser preservado (pela exposição constrangedora da parte ou preservação 
de sua intimidade como, por exemplo, declarações de imposto de renda 
ou extratos bancários), deve o juiz determinar o sigilo somente daquele 
ato ou documento específico, dando a maior concretude possível à 
garantia fundamental da publicidade (art. 5º, § 1º, da CR).

4.2 A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA OU FAMILIAR E A PRESERVAÇÃO DA 
INTIMIDADE

A Constituição Federal sujeita o segredo de justiça à reserva 
legal para as hipóteses de segredo de justiça e já traz parâmetros para 
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que o legislador infraconstitucional estabeleça validamente restrições à 
publicidade processual (intimidade e interesse social).

O primeiro grupo de normas prevê que certos processos deverão 
estar sujeitos a segredo de justiça pelo seu objeto. Assim, por exemplo, 
prevê o art. 189, inciso II do CPC que as ações sobre casamento tra-
mitam em segredo de justiça. Trata-se de uma decretação de segredo 
de justiça quase automática, ope legis, com baixa margem interpretativa 
para o julgador.

Já o segundo grupo de normas faculta ao juiz decretar o segredo 
de justiça com base em certos parâmetros. Nesse sentido, alguns desses 
dispositivos trazem certos conceitos legais indeterminados (como inti-
midade, vida privada, honra e imagem, interesse público, etc.) para que 
o juiz possa balizar sua decisão. De toda forma, neste grupo o segredo 
de justiça é imposto judicialmente, ope judicis.

Também há mecanismos para resguardar o sigilo dos docu-
mentos indicados como confidenciais pelas partes. De acordo com 
o art. 11, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, os documentos juntados em 
processo eletrônico são acessíveis (i) na secretaria dos órgãos julgadores 
(observado o segredo de justiça) ou, (ii) por rede externa, às partes, a 
advogados (habilitados ou não nos autos), a magistrados e membros do 
Ministério Público. 

Com fundamento no art. 18 da mesma lei, o CNJ editou a 
Resolução nº 185/2017, que regulou o Sistema Processo Judicial 
Eletrônico – PJe. De acordo com art. 22, §§ 3º a 5º, as partes poderão 
atribuir sigilo às petições e documentos, com exceção da petição inicial:

§ 3º. Com exceção da petição inicial, as partes poderão atribuir 
sigilo às petições e documentos, nos termos do parágrafo único 
do art. 773 do CPC. (Redação dada pela Resolução CSJT n. 
241, de 31 de maio de 2019) 

§ 4º Com exceção da defesa, da reconvenção e dos documentos 
que os acompanham, o magistrado poderá determinar a exclu-
são de petições e documentos indevidamente protocolados sob 
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sigilo, observado o art. 15 desta Resolução. (Redação dada pela 
Resolução CSJT n. 241, de 31 de maio de 2019) 

§ 5º O réu poderá atribuir sigilo à contestação e à reconvenção, 
bem como aos documentos que as acompanham, devendo o 
magistrado retirar o sigilo caso frustrada a tentativa conciliatória

Ademais, no MS 27.483-REF-MC/DF, o STF decidiu que 
decretação do segredo de justiça encontra-se sob cláusula de “reserva 
de jurisdição”. Assim, decidiu-se que a Comissão Parlamentar de 
Inquérito não poderia levantar o sigilo imposto judicialmente sobre 
certos atos. Nem mesmo outro juiz poderia fazê-lo em processo fora 
de sua competência. Somente o juiz da causa teria competência para 
levantar o segredo de justiça imposto.

Como a regra é a publicidade, eventual restrição necessita ser ob-
jeto de expresso pronunciamento judicial, devidamente fundamentado. 

O art. 9º, § 8º da Lei n.º 11.340/2006 assegura o sigilo dos 
dados referentes à mulher e filhos transferidos ou matriculados para 
instituições de ensino mais próximas de sua nova residência. O objetivo 
da norma é claro e corresponde à preservação da vida e da integridade 
física da mulher, reservando-se o acesso às informações “ao juiz, ao 
Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público”. 

Em se tratando de reclamatória trabalhista na qual figura como 
reclamante ou reclamada mulher em situação de violência doméstica ou 
familiar, primordialmente os mesmos motivos — preservação da vida e 
da integridade física — impõem ao magistrado a decretação de sigilo dos 
dados pessoais, impossibilitando, com isso, uma possível localização da 
mulher pela associação com o foro no qual tramite o processo. 

Ademais, pode-se elencar como motivo secundário a defesa 
da intimidade quando a causa se relacionar à agressão sofrida (imagi-
ne-se o caso de ser o antigo colega de trabalho o ofensor com quem 
a mulher também convivia no âmbito familiar) ou trouxer algum 
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dado relacionado a esse fato (para fins de justificação da alteração da 
competência territorial).

5. CONCLUSÃO

A aprovação de leis especiais para o enfrentamento da violência 
baseada no gênero constitui uma estratégia seguida mundialmente 
pelos movimentos de mulheres, para criar garantias formais de acesso 
à justiça e a direitos para mulheres em situação de violência doméstica 
ou familiar. 

A Lei n.º 11.340.2006, conhecida como Lei Maria da Penha, 
definiu a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da uni-
dade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto (art. 5º). 

Pesquisa realizada pelo DataSenado (2013), mostrou que 99% 
(noventa e nove por cento) das mulheres entrevistadas já ouviram falar 
da Lei Maria da Penha. Não obstante, pesquisa realizada no mesmo pe-
ríodo (Instituto Patrícia Galvão/Data Popular, 2013) chamou a atenção 
para o conhecimento sobre o conteúdo da lei, mostrando que enquanto 
98% das entrevistadas declararam conhecer a lei, apenas 9% disseram 
saber muito e 23% razoavelmente bem/bastante sobre seu conteúdo.

Em se tratando de uma lei setorizada, o que se constata é que 
os encaminhamentos ocorrem de acordo com o “perfil” do profissional 
(advogado, procurador, juiz, etc), fazendo com que o acesso das mu-
lheres aos seus direitos seja condicionado por uma maior ou menor 
sensibilidade do profissional e conhecimento sobre a gravidade do 
problema da violência baseada em gênero.

Certamente dentre os aspectos menos explorados e conhecidos 
da lei figuram os processuais, notadamente no âmbito do Processo do 
Trabalho, vez que as repercussões não se depreendem da mera leitura 
do texto legal.
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Essas implicações devem ser descortinadas e adequadamente 
compreendidas pelos operadores do direito, em sentido e extensão, a 
fim de preservar o direito fundamental de ação, previsto no art. 5º, inciso 
XXXV, da Constituição da República, responsável por assegurar, ao fim, a 
efetividade dos direitos sociais. Como explica Luiz Guilherme Marinoni 
(2012, p. 208):

O direito de ação cobre a multifuncionalidade dos direitos 
fundamentais, ou seja, pode ser utilizado conforme as neces-
sidades funcionais dos direitos fundamentais. Portanto, é um 
direito que se coloca sobre todas essas funções e, na verdade, 
sobre todos os direitos fundamentais materiais. É que os 
direitos fundamentais materiais dependem, em termos de 
efetividade, do direito de ação.

É preciso, pois, que se adote uma interpretação e uma inci-
dência transversal da norma, de modo que suas disposições específicas 
espraiem efeitos para todos os ramos processuais, considerando-se a 
situação de vulnerabilidade acentuada que se encontram as mulheres 
em situação de violência doméstica ou familiar. 

Finalmente, é necessário um bom domínio sobre as especifici-
dades da violência baseada em gênero para que se assegure às mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar seus direitos sociais 
trabalhistas, evitando-se a dupla penalização.
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No dia vinte de abril de 2015, a Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) publicou um artigo 
produzido pela juíza aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 
Primeira Região, Anna Britto da Rocha Acker, intitulado Silêncio ina-
ceitável, sobre a ausência dos agentes do Judiciário no recente debate 
sobre os “anos de chumbo”. A magistrada referia-se ao cinquentenário 
do golpe civil-militar3 de 1964 e vinha a público manifestar sua indig-
nação acerca do incompreensível silêncio vindo de fora ou de dentro do 
Poder Judiciário brasileiro sobre como os tribunais trabalhistas foram 
atingidos durante o regime civil-militar. Em tom inconformado, seu 
manifesto questionava as razões desse silêncio: 

(…) o povo brasileiro tem o direito de saber tudo que se 
passou no seio da magistratura (…) que se alterou a legislação 
trabalhista por atos institucionais (…) que se declararam 
insusceptíveis de apreciação pelo Judiciário os atos praticados 
com base na “legislação” institucional. (…) que o arrocho sala-
rial decorrente da não fixação de aumentos pelos Tribunais do 
Trabalho “explica” grande parte do “milagre brasileiro” à custa 
do empobrecimento popular (…) Por que, então, o silêncio? 
(ACKER, 2015)

 Os impactos que a ditadura civil-militar impôs aos trabalha-
dores de todo país, embora sejam inquestionáveis, parecem-nos ainda 
pouco explorados. Desde o primeiro dia, a ditadura havia deixado claro 
que era necessário conter a ação política da classe trabalhadora. O perí-
odo de Jango na Presidência da República foi marcado pela ampliação 

3  Existe um amplo debate sobre que categorias participaram e se mantiveram como sustentáculo político 
da ditadura iniciada em 1964. Os historiadores utilizam diferentes conceitos como: ditadura civil-militar, 
ditadura burguesa-militar e ditadura empresarial-militar visando demarcar esses grupos. Acreditamos 
que a participação civil no âmbito da burocracia administrativa e nos agentes do judiciário, inclusive 
participando ativamente de muitas decisões políticas, teve impacto proporcional à ação dos militares, 
justificando assim chamá-la de civil-militar.
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da participação social de diversos setores, especialmente o sindical. A 
união de estudantes, sindicalistas, trabalhadores rurais e graduados das 
Forças Armadas em torno de uma agenda comum, as reformas de base, 
aterrorizou a elite militar e civil.

A proximidade entre trabalhadores e os praças das Forças 
Armadas, irritando o alto oficialato, seria notória após a Revolta dos 
Sargentos, que ocupou diversos prédios em Brasília após o Supremo 
Tribunal Federal (STF) declarar a inelegibilidade dos graduados 
das Forças Armadas. No episódio, os generais acusaram o Comando 
Geral dos Trabalhadores (CGT) de ser o responsável pela insurreição. 
Somaram-se a esses fatos, a mobilização das ligas camponesas a favor 
da reforma agrária e a aprovação da Lei de Remessa de Lucros, que 
regulava o capital estrangeiro.

O acirramento de ânimos cresceu com o comício da Central do 
Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1964, na qual milhares 
de pessoas declararam o seu apoio às reformas de base propostas por 
João Goulart4. No evento, o presidente anunciou reformas constitucio-
nais, a desapropriação de terras para a reforma agrária e a encampação 
de refinarias privadas em favor da Petrobras. Em resposta, no dia 19 do 
mesmo mês, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade pregava 
a intervenção americana para acabar com a “ameaça comunista”. A 
Revolta dos Marinheiros e o discurso no Automóvel Clube foram os 
últimos eventos públicos antes do golpe.

O golpe civil-militar de 1964, a nosso ver, marcadamente 
contra a ação da classe trabalhadora, alterou a estrutura trabalhista no 
país. Nesse sentido, por um lado, a expansão dos estudos sobre mundos 
do trabalho trouxe novos olhares sobre os trabalhadores, seu poder 
de agência, sua organização nos espaços locais e globais, e a relação 
com o Estado. No entanto, essas análises, por diversas razões, têm se 

4  Almino Affonso, ministro do Trabalho de João Goulart descreve a sua passagem pelo ministério e fala 
sobre os últimos dias que antecederam o golpe (AFFONSO, 2014).
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focado no período anterior ao golpe ou, no máximo, durante o “novo 
sindicalismo”, no final dos anos 1970. Por outro lado, a maioria das 
pesquisas dedicadas à temática ditadura civil-militar tendem a abordar 
tangencialmente as questões do mundo dos trabalhadores, ao passo que 
os voltados para esse universo não abarcam com profundidade a sua 
relação com o regime ditatorial. Alguns trabalhos recentes no campo 
da história, contudo, têm buscado preencher essa lacuna, abordando, 
por exemplo, as estratégias dos trabalhadores ao acionarem a Justiça 
do Trabalho.5

É nessa lacuna que se localiza esse texto. Esse “silêncio inaceitá-
vel” precisa ser superado. Para tanto, apresentamos, na primeira parte, o 
processo de alteração da lei salarial pelo Executivo e Legislativo, marca-
do pela disputa entre os diferentes atores e interesses envolvidos, e, na 
segunda parte, os impactos dessa mudança na Justiça do Trabalho e a 
tentativa de controle do poder de ação dos juízes através dos prejulgados.

AS DISPUTAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA 
SALARIAL: O EXECUTIVO E O LEGISLATIVO

O anúncio de alterações na política salarial, realizado no dia de 
assinatura da Lei de Greve, era um forte indício que Castelo Branco 
pretendia tratar dos dois temas de forma conjunta. Ao declarar que fi-
nalmente estava regulando o direito de greve, uma antiga reivindicação 
dos trabalhadores, o presidente buscou imprimir à nova política salarial 
a ser implementada uma aparência de conquista para essa classe.

Na primeira quinzena de julho de 1964, dias após a Lei de Greve 
ser sancionada pelo presidente da República, a Coluna dos Sindicatos 

5  Historiadores e cientistas sociais desenvolveram trabalhos nos últimos anos preocupando-se em 
compreender a sociedade brasileira, especialmente os trabalhadores, e suas instituições em diversos 
períodos, principalmente, durante o regime civil-militar. São os casos dos historiadores Ângela de Castro 
Gomes e Fernando Teixeira da Silva organizaram o livro intitulado Justiça do Trabalho e sua história; 
Larissa Rosa Correa que lançou o livro A tessitura dos direitos: patrões e empregados na Justiça do Trabalho, 
1953-1964.
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do Correio da Manhã passou a criticar sistematicamente as decisões do 
ministro do Trabalho, Arnaldo Sussekind, alegando que o desemprego 
teria aumentado e que a política salarial punha em segundo plano a 
sobrevivência do trabalhador.6

O que estava sendo colocado em marcha era uma parte do 
Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), que somente foi 
lançado oficialmente em novembro de 1964. Bastian afirma que 

muitas medidas do PAEG já vinham sendo adotadas desde 
o primeiro semestre de 1964, ou seja, muito antes de o do-
cumento ser lançado. Neste sentido, houve a opção da equipe 
econômica de ir pondo em prática as políticas antes de divul-
gar um documento oficial que sistematizasse a estratégia a ser 
implementada. (BASTIAN, 2013, p. 139-166) 

O “diagnóstico e os remédios para a caótica situação econô-
mica e financeira” (VIANA FILHO, 1975, p. 86) foram anunciados 
por Roberto Campos, ministro do Planejamento, e Octavio Gouveia 
de Bulhões, da Fazenda, na primeira reunião ministerial do novo 
governo, em 23 de abril de 1964. O programa apontava os déficits no 
setor público, excesso de crédito para o setor privado e os aumentos 
salariais como principais causas do excesso de demanda, que por sua 
vez geravam inflação, maior empecilho para o desenvolvimento do país 
(SKIDMORE, 1988, p. 69). 

A pressão para o cumprimento de acordos salariais firmados 
no governo João Goulart talvez tenha apressado a formalização dos 
termos da política salarial, anunciada no momento da assinatura da Lei 
de Greve. Nesse sentido, em 14 de julho, foi reformulado o Conselho 
Nacional de Política Salarial (BRASIL, 1964). A principal diferença 
entre o decreto que criava o Conselho em 1963 e o do ano seguinte 
era, obviamente, o absoluto controle que o governo passaria a ter dos 
reajustes salariais. A função original do Conselho era estabelecer a po-

6  Coluna dos Sindicatos. Correio da Manhã. Rio de Janeiro: 12 jun. 1964. 1º Caderno, p.8.
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lítica salarial das autarquias federais, opinar sobre alterações de caráter 
geral nas de economia mista, e orientar as empresas que recebessem 
qualquer título do Tesouro Nacional. Após sua reformulação, entre-
tanto, este passou a decidir, valendo-se de uma fórmula matemática, 
os reajustes de qualquer esfera econômica7. Em seus termos, definiu 
que nenhum reajuste, revisão ou acordo salarial, do setor público ou 
empresas privadas subvencionadas pela União, poderia ser concedido 
sem prévia anuência do CNPS e, quando concedidos, os aumentos 
deveriam ter vigência de um ano. 

O congelamento dos salários foi noticiado no Última Hora com 
a garantia de Castelo Branco, aos dirigentes da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria, que a medida não seria aplicada aos 
“acordos ou contratos entre empregados e empregadores de empresas 
privadas, que são livres para negociar e firmar os acordos que julgaram 
convenientes”8. Garantia de curto prazo, pois, com resultados abaixo 
do esperado pela área econômica, a política salarial se estendeu à esfera 
privada. Ainda na opinião deste jornal, diante da imediata reação nega-
tiva do decreto, o governo teria decidido recuar, ao tornar suas normas 
mais flexíveis9.

Poucos meses após assumir a pasta do Trabalho já era possível 
notar a subserviência de Arnaldo Sussekind10 à área econômica e a 
fragilidade de seu poder político. Um caso emblemático foi o fracasso 
da mesa redonda sob a sua presidência, que contou com a participação 
de diversas entidades representativas de empregados e empregadores 
dos setores da Guanabara, Minas Gerais, estado do Rio e São Paulo. 

7  Sobre o assunto, ver: ALMEIDA (1982). 
8  Castelo à CNTI: — Congelamento de salários é só para empresas do governo ou subvencionadas. 
Última Hora. Rio de Janeiro, 07 ago.1964, 1º Caderno, p.3.
9  Governo recuou: política de salários mais flexível. Última Hora. Rio de Janeiro, 29 ago. 1964, 1º 
Caderno, p.3.
10  Arnaldo Sussekind possuía uma longa carreira na área do Trabalho antes de assumir o cargo de 
ministro. Para saber mais o papel desempenhado no governo Castelo Branco, ver: NAGASAVA (2018). 
Sobre a trajetória de Sussekind, ver: GOMES; PESSANHA; MOREL (2004).
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Diante do fracasso de criar mesas de conciliação para resolver proble-
mas entre representantes sindicais e empregadores, Sussekind ameaçou 
utilizar todo o aparato do Exército contra a classe trabalhadora, no 
caso de uma greve ilegal11. Essa ação era sintoma da dificuldade de 
Sussekind em ter que amortecer as decisões da área econômica. Se 
ficava evidente que ele não era o braço forte do governo, os sindicatos 
percebiam que não adiantava falar com o intermediário, devendo 
procurar diretamente quem tinha poder para decidir, os ministérios do 
Planejamento e Fazenda12.

Uma nova tensão entre o Ministério do Trabalho e o da Fazen-
da ocorreu em julho com a aprovação da Lei n. 4.725, que expandiu o 
arrocho salarial para o setor privado. Em junho de 1965, no momento 
que Sussekind estava em Genebra para a Conferência da OIT e o seu 
chefe de gabinete, Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira, assumiu a pasta 
do Trabalho como ministro interino, o presidente da República decidiu 
enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei que estabelecia 
normas para julgar os dissídios coletivos. Ali foi criada uma Comissão 
Mista para analisar e dar parecer sobre o projeto de lei n.º 7 de 1965, 
que estabelecia normas, fundamentadas no Art. 123, parágrafo 2º, da 
Constituição, para o julgamento dos dissídios coletivos, revisões ou 
homologações de acordos.13

Octávio Bulhões em discurso no Country Club, promovido 
pelo Boletim Cambial, no transcurso do primeiro aniversário da ad-
ministração daquele ministro na pasta da Fazenda, explicou que apesar 
de ser difícil negar a correção dos salários de acordo com a elevação 
do custo de vida, a realidade era que o reajuste “a não ser em bases 
módicas – inferior ao aumento do custo de vida – provoca, por seu 

11  Coluna dos Sindicatos. Bancários na estaca zero. Correio da Manhã, Rio de Janeiro. 04 set. 1964, 1º 
Caderno, p.7.
12  Bancários querem discutir seu aumento com Bulhões e Campos. Última Hora, Rio de Janeiro, 15 set. 
1964, 1º Caderno, p. 3.
13  Heloísa de Souza Martins (1979) também discute a tramitação do projeto e o papel do Ministério do 
Trabalho na sua aprovação. 
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turno, uma alta dos preços”. Para que pudesse melhor disciplinar a 
política de estabilidade dos preços, o Executivo enviou para o Legis-
lativo o supracitado projeto de lei, a fim de que ele, temporariamente, 
durante o ano de 1965, “determine a redução de salários acima de 
certo limite” (BULHÕES, 1965, p. 26). Para o autor, sabendo que 
o país era dependente da fórmula, era indispensável a existência de 
salários elevados, no entanto “o que se deseja tão-somente é ressaltar 
a imperiosa necessidade de eliminar-se neste ano qualquer tentativa 
de reajustamento de salários baseados em corretivos monetários”14. O 
ministro considerou essa medida equitativa, pois, se havia restrição aos 
salários mais baixos, também deveria haver para os mais altos. Ou seja, 
prejudicando igualmente toda a classe trabalhadora.

Com o impacto negativo da notícia, o ministro do Trabalho 
interino foi convocado a dar explicações sobre o projeto no Senado. 
Antes de responder aos parlamentares, Moacyr afirmou que a impren-
sa tinha apresentado o projeto para as classes trabalhadoras como se 
este fosse um congelamento geral de salários, enquanto o verdadeiro 
sentido do projeto seria “a disciplinação dos aumentos salariais e o 
estabelecimento de uma igualdade de tratamento entre as diversas 
categorias profissionais”. A fórmula pretendida para o dissídio era a 
aplicação do índice do custo de vida como base mínima somado ao 
“que era possível conseguir mediante a força que a categoria pudesse 
ter”. O projeto teria como objetivo, então, evitar a desigualdade entre 
categorias (BRASIL, 02 de jul.1965, Seção II, p. 2213).

O projeto também corrigiria outra ‘injustiça’, ao igualar as 
rígidas normas de reajuste entre o setor público e privado. Sebastião 
Santana, representante do Ministério do Planejamento, resumiu as 
causas da inflação, no déficit orçamentário, na política de crédito e na 
“política salarial inconsistente e incoerente, diante do crescimento do 
produto nacional e da economia nacional” (Ibidem, p. 2220).

14  Idem.
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Buscando sanear o problema, o governo criou o Conselho de 
Política Salarial para controlar o setor público, gerando “uma situação 
de injustiça e desigualdade entre as empresas sob controle do governo 
e as empresas cujas tarifas e taxas eram controladas pelo governo e as 
empresas e respectivos empregados no setor privado da economia”. Na 
opinião de Santana, as primeiras estavam sujeitas “a normas rígidas de 
política salarial e as empresas do setor privado sem qualquer norma, 
sem qualquer rigidez, sem qualquer diretriz com relação aos salários”. 
Com essa desigualdade, muitos dirigentes de empresas governamentais 
começaram a perder funcionários para a iniciativa privada. A solução 
para corrigir a injustiça e evitar a evasão de servidores foi a expansão do 
arrocho salarial para todas as classes (Ibidem, p. 2220). 

A fórmula de reajuste salarial era o principal ponto em disputa 
entre os parlamentares e o governo. Havia um consenso entre parla-
mentares e representantes sindicais, presentes na reunião, que seguir os 
critérios apresentados pelo governo significaria perda salarial. Por um 
lado, Moacyr Velloso defendeu-se informando que o projeto partilhava 
a dificuldade: “teremos, na verdade, uma faixa de sacrifício, isto é, in-
contestável, mas será sacrifício geral, exigido de toda a Nação” (Ibidem, 
p. 2213). Por outro lado, Sebastião Santana, argumentando com pre-
visões matemáticas, afirmou que se fosse utilizado apenas o custo de 
vida como índice, em dois anos, quando o indicador fosse praticamente 
nulo, ele se tornaria obsoleto, passando-se a adotar a produtividade 
do país e das empresas nas reivindicações salariais, como acontece nos 
países desenvolvidos, fazendo os trabalhadores participarem na divisão 
das riquezas. A fala parecia anunciar a propagada paz social entre classe 
trabalhadora e empresarial com uma ressalva: “sei que é difícil calcular 
o aumento de produtividade. Dará lugar a controvérsia, mas acredito 
que temos de reconhecer, desde já, que o aumento da produtividade 
nacional, com estabilidade monetária, será equitativamente dividido 
entre patrões e empregados” (Ibidem, p. 2221).
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Apesar do Ministério do Trabalho se dizer aberto para o de-
bate de projetos com a classe trabalhadora, esse não foi apresentado 
previamente, pois tinha sido preparado em conjunto com dois outros 
ministérios, o da Fazenda e do Planejamento. Esse argumento não 
convenceu o senador Jefferson de Aguiar, tendo em vista que o projeto 
foi apresentado com tramitação urgente. Ao questionar se Sussekind 
estava de acordo com o projeto, Moacyr Velloso revelou que Sussekind 
não tinha concordado inicialmente, porém, depois de modificações, o 
ministro teria aprovado antes de viajar (Ibidem, p. 2218). Sussekind 
afirmou, muitos anos depois, que não tinha participado da decisão e 
que quase deixou o cargo de ministro. De acordo com ele, após conversa 
com o presidente Castelo Branco, este “entendeu a minha discordância 
e determinou que eu redigisse a emenda que, na prática, retardou um 
pouco a política de arrocho salarial” (GOMES; PESSANHA; MO-
REL, 2004, p. 135). 

A principal queixa do ministro era que a lei limitava o cálculo 
dos reajustes de salários, suprimindo o poder normativo dos tribunais 
do trabalho. Na argumentação de Sussekind, a política desejada pelos 
ministros do Planejamento e Fazenda era evitar os aumentos exagera-
dos. Contudo, a alteração na legislação desrespeitava a Constituição de 
1946 (Ibidem, p. 135-136).

Na fala de Sussekind pode-se depreender que o projeto da área 
econômica foi aprovado com a concordância do Congresso Nacional, 
prejudicando os trabalhadores e suprimindo o poder da Justiça do 
Trabalho. Porém, a tramitação do processo e os argumentos levantados 
apresentam outra faceta de como se chegou a esse resultado final.

Durante a reunião que questionou Moacyr Velloso sobre o 
projeto, Maximo Martinelli Júnior, representante da junta governativa 
da Confederação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito, afirmou 
que “há e tem havido grande número de reajuste. Entretanto, a maioria 
absoluta deles não tem representado aumento, nem sequer em função 
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das estatísticas oficiais, sabidamente otimistas” (BRASIL, 02 jul. 1965, 
p. 2219). Para o sindicalista, a afirmação de Velloso de que haveria 
reajuste não garantia que ele seria positivo para o trabalhador. Raimun-
do Nonato da Costa Marques, presidente da Confederação Nacional 
dos Empregados do Comércio, protestou que “o Sr. Presidente da 
República, através de sua mensagem, está contrariando a suas próprias 
palavras de 1º de maio do ano passado, na Praça da Sé, de que as con-
quistas dos operários não sofreriam restrições, suas palavras não estão 
sendo atendidas” (Ibidem, p. 2222). Nenhuma das explicações sobre as 
vantagens do projeto de lei oferecidas pelos representantes do governo 
convenceu os parlamentares e os sindicalistas, que conclamaram a 
troca da proposta pelo substitutivo apresentado pelo deputado paulista 
Herbert Levy (UDN) (Ibidem, p. 2219).

A exposição de motivos do projeto de lei n.º 7 de 1965, enviado 
ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, resumia as explicações 
fornecidas por Moacyr Velloso e Sebastião Santana, e afirmava que o 
governo estava empenhado em combater a inflação com uma política 
salarial “coerente e uniforme”, no setor público e privado. No entanto, 
apesar dos tribunais do trabalho terem aceitado, de modo geral, o espa-
çamento de um ano para novos acordos salariais no setor privado, “na 
falta de uma legislação adequada” eles concederam, em alguns casos, 
aumentos superiores ao custo de vida (Ibidem, p. 2183-4).

O projeto pretendia vincular-se à Lei de Greve, ao mesmo 
tempo em que ajustava os aumentos salariais a critérios estabelecidos 
através de prejulgados do TST ou da ação do Conselho Nacional de 
Política Salarial e do Departamento Nacional de Emprego e Salários 
do Ministério do Trabalho e Previdência Social. O primeiro ponto de 
discordância sobre o projeto original era a vinculação da abertura do 
dissídio com o mesmo quórum estabelecido na Lei de Greve. Para o 
relator, não era adequada essa exigência tendo em vista que 
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o Estado deve assegurar maiores facilidades à suscitação dos 
dissídios coletivos na Justiça competente, para que as restri-
ções não se constituam em estímulo aos movimentos grevistas, 
cujas consequências são sempre aleatórias e, pois, imprevisíveis 
(BRASIL, 02 jul. 1965, p. 2185). 

O segundo item retirava a autonomia dos tribunais regionais, 
pois limitava suas sentenças às decisões previamente tomadas em 
instância superior. 

Ainda sob esse prisma, não se pode deixar de ressaltar a 
inconveniência e mesmo a ilegitimidade da regra que se pro-
cura estabelecer, impondo ao Tribunal Superior do Trabalho, 
inconstitucionalmente, a obrigação de fixar, através de pré-
-julgados, normas e critérios a serem seguidos pelos Tribunais 
Regionais, esquecendo-se das condições das peculiaridades de 
cada região deste vasto país que somente o julgador integrado 
no ambiente de cada uma delas pode inteirar-se dos proble-
mas que aflige o trabalhador e prejudicam o desenvolvimento 
do capital. E as Cortes Trabalhistas Regionais se retiraria, por 
completo, ante esses pré-julgados, a competência de proferir, 
como lhes é assegurado, sentenças de caráter normativo, 
passando, então, a funcionar como autênticos divulgadores de 
decisões superiores (BRASIL, 02 jul. 1965, p. 2187).

No entanto, o artigo 2º se tornou objeto de contenda entre 
Sussekind e a área econômica e entre o Executivo e o Legislativo. Um 
dos principais pontos que levaram à aprovação do substitutivo foram 
os critérios adotados nesse artigo para o reajuste do salário. 

Tendo em vista a insistência por parte dos sindicalistas e parla-
mentares pela troca do projeto original do governo por este substitutivo, 
é pouco crível que a redação desse artigo suscitasse a fúria de Sussekind, 
que afirmou que ele limitava os índices a serem utilizados pela Justiça. 
Por outro lado, o ministro do Trabalho pode ter sido apresentando ao 
projeto com os vetos impostos pelo presidente, conseguindo deste a 
promessa que os itens suspensos poderiam ser reinseridos novamente 
após revisão. Os vetos nesse artigo suprimiam o acréscimo da metade 
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da taxa prevista para os doze meses subsequentes e todo o parágrafo 2º, 
que garantia a retroatividade do aumento.

A lei n. 4.725 foi sancionada em 13 de julho de 1965 e, em 
pouco tempo, foi considerada parcialmente inconstitucional pelo 
Tribunal Superior do Trabalho – TST15. Ao julgar o reajuste conce-
dido aos bancários, o TST adotou como índice o custo de vida, não 
aplicando os percentuais do Conselho Nacional de Política Salarial. 
“Nesse julgamento ficou claro, por outro lado, o entendimento do TST 
de que a Lei de Dissídios não influi no poder normativo da Justiça do 
Trabalho, que continua livre para fixar os percentuais de aumento que 
considere justos”16.

Essas decisões fizeram o governo enviar um novo projeto de lei 
reinserindo o resíduo inflacionário e modificando a retroatividade da 
sentença normativa da Justiça do Trabalho. Na exposição de motivos, 
informou que a razão do veto, no caso do resíduo inflacionário, foi a 
inexistência de uma autoridade competente para a sua previsão. Já so-
bre a retroatividade, o governo argumentou que a sentença normativa 
não poderia ter eficácia pretérita (BRASIL, 21 out. 1965, Seção I, p. 
8909). Destacou ainda que, como o presidente não poderia acrescentar 
palavras ou restabelecer o texto do projeto original, o veto deixou de 
prever “o cômputo, nos reajustamentos de salário, da metade da taxa de 
inflação que porventura admitida para os doze meses subsequentes”. 
Ao passo que o veto do parágrafo 2º “deixou sem solução importante 
questão no julgamento de dissídios coletivos, ensejando a caracteriza-
ção de ‘períodos em branco’, não contemplados pelos reajustamentos, 
nas periódicas revisões salariais” (Idem).

Durante a discussão do projeto das comissões, alguns itens 
foram alterados. A primeira proposta aprovada foi a alteração do órgão 
responsável pelo cálculo da taxa de inflação, no item ‘c’, do Conselho 

15  Para saber mais sobre a atuação do TST durante a ditadura, ver: SILVA (2021).
16  Coluna dos Sindicatos. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 08 set. 1965, 1º Caderno, p.9.
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Monetário Nacional pelo Conselho Nacional de Economia, permi-
tindo que o valor pudesse ter poder de prova ao ser apresentado por 
um órgão não vinculado ao Poder Executivo, evitando a validação 
dos interesses do governo17. Outra emenda acrescentou um parágrafo 
ao artigo 2º: “O aumento salarial será concedido, quando a empresa 
se encontrar em regime deficitário, mediante majoração da tarifa na 
proporção necessária ou através de recursos suficientes fornecidos pela 
União” (Ibidem, p. 55).

Ficam evidentes as disputas entre o poder Executivo e o Legis-
lativo na aprovação da lei que regulava os reajustes salariais. Se, por um 
lado, o Executivo, no papel dos ministros do Planejamento e Fazenda, 
tentou a todo custo o controle do projeto de lei que limitava a ação da 
Justiça do Trabalho em determinar e conceder os reajustes, por outro, 
os parlamentares tentaram inserir e modificar artigos que poderiam 
retirar o poder do Executivo e permitir um maior espaço de manobra 
do Judiciário.

OS PREJULGADOS E A POLÍTICA SALARIAL DURANTE 
A DITADURA CIVIL-MILITAR: SEUS IMPACTOS NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO

Após o golpe civil-militar de 1964, com o movimento sindical 
enfraquecido e diante das ações políticas do regime, o Estado tornou-se 
praticamente legislador do trabalho, decretando e alterando a legislação 
trabalhista para dar conta da política financeira que o contexto exigia. 
Diante desse quadro, há um claro interesse do regime em desmantelar 
a estrutura da legislação trabalhista de herança varguista. 

Partindo da ideia de manutenção e criação de uma legislação 
trabalhista específica para o contexto, tanto o legislativo quanto o 

17  BRASIL. Projeto de Lei. Dá nova redação ao artigo segundo e ao parágrafo primeiro do artigo sexto 
da lei n. 4.725, de 13 de julho de 1965, que estabelece normas para o processo dos dissídios coletivos, e dá 
outras providencias. p 20.
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judiciário deveriam pautar suas decisões e projetos garantindo algumas 
condições nas relações de trabalho.18 Nesse sentido, vamos analisar 
alguns ordenamentos jurídicos sob a ótica desses princípios, focando 
nos instrumentos de controle que o regime civil-militar utilizou nos 
primeiros anos de relação entre o Poder Executivo e Judiciário.

Vamos começar pelo primeiro ato no campo do trabalho exe-
cutado pelo regime civil-militar, a Lei n. 4.330 de 01/06/1964 que 
regula o direito de greve na forma do art. 158 da Constituição Federal 
vigente naquele contexto e a Lei n. 4.589 de 01/12/1964 que extingue 
organismos de imposto sindical e cria os Departamentos Nacionais de 
Emprego e Salário, de Segurança e Higiene no Trabalho. Ambas as 
leis tratam de assuntos exaustivamente debatidos entre vários juristas, 
o direito de greve legal e a cobrança do imposto sindical. Tais temas 
seriam, imediatamente após o golpe, o termômetro da força de atuação 
dos sindicatos e suas entidades de classe. 

Como já foi dito, em 1965 o regime civil-militar decretou a Lei 
n. 4.725 que legisla sobre os dissídios coletivos. Estabelece normas para 
o processo de dissídios coletivos regulando cálculos trabalhistas, salários, 
taxas, entre outros instrumentos. O dissídio coletivo é ação que tutela 
interesses gerais e abstratos de determinada categoria, com o objetivo 
de criar condições novas de trabalho e remuneração, mais benéficas do 
que as previstas na legislação. Geralmente, é proposto por Sindicatos, 
Federações ou Confederações de trabalhadores ou empregadores. 

A preocupação da ditadura civil-militar em regular os dissídios 
coletivos está na possibilidade de um pedido em dissídio, quando 
apreciado pela Justiça do Trabalho, através do poder normativo, virar 

18  Segundo Américo Plá Rodriguez (2015), os princípios que se formam no Direito do Trabalho 
fornecem ao intérprete uma possibilidade de identificar os componentes novos que a sociedade injetou 
na norma, trazidos pela realidade dos fatos, pela mudança nos usos e costumes, pelas novas ideias. São 
eles: o princípio de irrenunciabilidade, o princípio da proteção, o princípio da continuidade, o princípio da 
primazia, a razoabilidade e o princípio da boa-fé. 
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uma regra até então não prevista legalmente.19 Logo, o fato da Justiça 
do Trabalho ter sido atrelada ao Poder Judiciário, ainda na década de 
1940, mantendo o poder normativo, deu poderes a esse ramo do Direito 
que a ditadura temia exceder os limites por ela determinada. Também é 
de suma importância compreender como as negociações coletivas e as 
ações judiciais possuem características que as diferenciam dos demais 
ramos do Direito no Brasil, colocando em destaque dois instrumentos 
jurídicos essenciais nesse contexto, o poder normativo e os prejulgados 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

Mesmo utilizando diversas estratégias de luta através da 
Justiça do Trabalho como mecanismo legal, os sindicatos, ainda que 
inicialmente não conquistando os resultados esperados nas demandas 
trabalhistas, avançavam lentamente nas suas conquistas colocando os 
tribunais trabalhistas numa posição de destaque na luta por direitos e 
reivindicações trabalhistas. Durante o regime civil-militar, a análise dos 
acórdãos coletivos de trabalho como instrumentos jurídicos resultados 
de ações sindicais possibilitou perceber que em algumas matérias do 
Direito a fundamentação das decisões residia não só na legislação tra-
balhista vigente, mas, também, em instrumentos jurídicos de controle 
utilizados pelo regime como os prejulgados e os índices dos institutos 
estatísticos que calculavam o custo de vida no país.20 Levando em 
conta a realidade de cada caso específico, a magistratura do trabalho 
pôde flexibilizar alguns desses instrumentos de controle impostos pelo 

19  Quanto aos conflitos coletivos de trabalho, Mauro Schiavi (s. d.) afirma que há formas de solucioná-los 
fora do Estado, como a autotutela (greves e locautes), a negociação coletiva (acordos e convenções coletivas) 
e a arbitragem. Entretanto, mesmo na esfera coletiva, prevalece a solução estatal do conflito coletivo por 
meio do chamado Poder Normativo da Justiça do Trabalho. Segundo o autor, o Poder Normativo da 
Justiça do Trabalho tem sido objeto de inúmeras críticas pelos estudiosos do Direito do Trabalho, por ter 
suas origens no corporativismo estatal e por se tratar de uma criação pelo Judiciário de normas jurídicas 
que regem as relações de trabalho no âmbito das categorias profissionais e econômicas. Há juristas que 
defendem que o Poder Normativo é um meio de pacificação social, de garantia de equilíbrio na solução do 
conflito coletivo e de ser um meio confiável, justo e eficaz na solução do conflito, garantindo o equilíbrio 
na negociação coletiva e justiça social. 
20  Sobre os acórdãos coletivos durante a ditadura civil-militar na cidade do Rio de Janeiro, ver SILVA 
(2015).
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regime fundamentando suas decisões nos princípios fundamentais do 
Direito do Trabalho e, consequentemente, tornando o ordenamento 
jurídico desse ramo do Direito mais elástico. 

Quando se tratava de política salarial, os dissídios coletivos 
muitas vezes estavam sujeitos aos entraves desses instrumentos que 
eram decisões prévias das Cortes nas resoluções que trariam prejuízo 
ao desenvolvimento econômico do país ou indicavam índices díspares 
dificultando os cálculos para os reajustes salariais. Essa determinação 
alterou os trabalhos nos tribunais regionais no sentido que estabele-
ceram novas regras para se calcular os dissídios coletivos relacionados 
ao reajuste de uma categoria profissional. Nesse contexto, a Justiça 
do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho podiam solicitar a 
colaboração do Conselho Nacional de Economia, da Fundação Ge-
túlio Vargas, do Serviço de Estatística e Previdência do Trabalho, do 
Conselho Nacional de Política Salarial e do Departamento Nacional 
de Emprego e Salário, a fim de estarem amparados legalmente para 
iniciarem suas funções de acordo com os índices do governo, resultando 
em cálculos longos e bem complexos para proferir suas decisões. 

Para os trabalhadores, o controle da questão salarial e dos demais 
direitos trabalhistas que onerassem as empresas a partir de 1964 foi um 
duro golpe nos sindicatos que conseguiram criar estratégias de ações e 
debates legais via judiciário, resultando, mesmo que timidamente, no 
avanço das conquistas trabalhistas tendo a questão salarial como sua 
principal matéria nas decisões coletivas. Sabemos que nesse momento 
o governo estava ajustando a política econômico-financeira nacional 
tendo algumas medidas refletido diretamente nas decisões dos tribunais 
trabalhistas. Assim, Corrêa ressalta que com a instauração do regime ci-
vil-militar, o Poder Executivo passou a fazer pressão e cercear os espaços 
de atuações da Justiça do Trabalho nos processos trabalhistas.21

21  Para saber mais sobre o impacto dos índices nos tribunais trabalhistas ver, CORRÊA (2013). 
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Complementando esse ordenamento, ainda na Lei n. 4.725, no 
artigo 6ᵒ, os recursos das decisões proferidas nos dissídios coletivos teriam 
efeito meramente devolutivo, isto é, seriam devolvidos para o mesmo 
órgão judicial prolator da decisão ou para outro órgão jurisdicional de 
instância superior, para a matéria recursal ser examinada. Essa medida 
colocava o Tribunal Superior do Trabalho como um tribunal centraliza-
dor do poder de decisão, quando a matéria era de interesse do Estado e 
diminuía a força das decisões da primeira e segunda instâncias no âmbito 
regional. Tal concentração no TST, somada ao fato de os ministros do 
referido tribunal serem escolhidos pelo Poder Executivo, fez com que 
o regime civil-militar tivesse mais um braço de apoio aos seus projetos 
econômicos e políticos. Econômicos, pois, quando regulava os reajustes 
salariais, mantinha a plena produtividade das empresas nacionais, au-
mentando índices da economia. Políticos, pois, quando desmobilizava a 
atuação dos sindicatos nos processos trabalhistas, inviabilizava algumas 
vitórias da classe trabalhadora por via legal.

Na década de 1960, um dos temas trabalhistas mais debatidos 
nas mídias e nos tribunais foi a questão da política salarial adotada pelos 
governos. Durante o regime civil-militar esse foi um assunto bastante 
caro para a magistratura do trabalho e para os sindicatos que precisavam 
atuar defendendo os interesses de suas categorias. Embora a questão da 
política salarial não nos remeta apenas ao período do regime civil-mi-
litar, foi durante o governo do Gal. Figueiredo que a legislação salarial 
foi modificada nada menos que sete vezes acumulando diversas perdas 
para o trabalhador (SABOIA, 1985, p. 7). Para o Brasil, essa questão já é 
antiga em virtude dos vários anos que temos convivido com um conjunto 
de regras que definem a forma como os salários são periodicamente 
reajustados de maneira absolutamente deliberada pelo governo. 

Ao analisarmos os acórdãos coletivos durante o regime civil-
-militar, nos deparamos com uma política salarial que, a partir de 1965, 
passou a fixar periodicamente níveis de reajustes, inclusive no setor 
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privado. Sendo assim, os quatro primeiros anos do regime são bastante 
significativos para a implementação de uma política de controle econô-
mico e social cujo impacto na atuação dos sindicatos dos trabalhadores 
foi evidente. 

Um outro fator importante, refere-se ao controle e distribui-
ção da renda produzida no país nesse momento. Manter a produção 
acelerada e garantir reajustes salariais baixos resultariam no aumento 
do lucro para as empresas e para o governo no caso das majorações 
salariais das estatais. Assim, o governo ajustou não apenas a economia 
das empresas privadas, mas controlou com mais atenção às estatais 
que ganhariam tratamento especial inclusive nos tribunais.22 Diante 
desse cenário, segundo Teixeira, uma pequena pesquisa realizada no 
Rio de Janeiro entre janeiro e março de 1964 revelou que 55% dos 
entrevistados consideravam que a elevação do custo de vida era o 
principal problema do país (GOMES; SILVA, 2013, p. 204). Nesse 
sentido, o movimento sindical deveria exigir dos tribunais trabalhistas 
um posicionamento firme em defesa dos interesses dos trabalhadores 
de modo que sua renda não fosse consumida pelo crescente aumento 
do custo de vida no país. 

Também constatamos que, mesmo diante das matérias regu-
ladas pela política econômica do regime civil-militar que pretendia 
conter a todo custo a inflação estabelecendo normas que regulavam 
os aumentos salariais e seus reajustes, a disputa interna no tribunal 
sobre o entendimento dos índices de majoração salarial foi enorme. 
Esses debates estão presentes nas justificativas dos votos vencidos dos 
dissídios coletivos, por exemplo, e que tinham ao seu dispor diversas 
estatísticas que fundamentariam os cálculos salariais constatando a 

22  Quando os dissídios coletivos envolviam grandes estatais como foi o caso da Petrobras e da Light, 
tomando por exemplo acórdãos coletivos analisados na cidade do Rio de Janeiro, os juízes poderiam ser 
chamados para esclarecimentos no Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste na 
cidade do Rio de Janeiro. Esse foi o caso do desembargador Christovão Tostes Malta que já foi convocado 
para esclarecer sentença normativa que envolvia a Petrobras durante a década de 1970. Informação dada 
durante entrevista que o juiz aposentado concedeu em seu escritório de advocacia, em novembro de 2012. 
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presença dos diversos mecanismos de controle do regime para conter o 
avanço das conquistas salariais nos tribunais trabalhistas.

Assim como os índices eram levados em conta no debate jurí-
dico dos acórdãos coletivos de trabalho durante o regime civil-militar, 
os prejulgados também constituíram instrumentos de controle dos 
processos trabalhistas.23 Garantido no texto da Consolidação das Leis 
do Trabalho através do art. 192 datado de 1946 que só foi revogado 
em 1982, ficou facultado ao então Conselho Nacional do Trabalho, 
que viria a tornar-se Tribunal Superior do Trabalho, a promulgação de 
prejulgados que prescrevessem o regimento interno.24 Uma vez esta-
belecido o prejulgado, os Tribunais Regionais do Trabalho, as Juntas 
de Conciliação e Julgamento, hoje conhecidas por Varas Trabalhistas, 
e os juízes de direito ficam obrigados a respeitá-los. Nesse sentido, 
o prejulgado trabalhista tratava-se de uma decisão in abstract sobre 
matéria polêmica que configurasse uma regra para casos futuros.25 

A partir das limitações que a Justiça do Trabalho sofreu nas 
decisões normativas diante do golpe civil-militar quando se deparou 
com diversas mudanças legislativas do trabalho e considerando a 
implantação da política oficial de salários do regime a partir de 1965, 
é necessário compreender os principais debates presentes nas funda-
mentações das decisões dos tribunais trabalhistas e seus impactos nos 
sindicatos afetando diretamente a classe trabalhadora. Nesse contexto, 
cabe ressaltar que o principal instrumento político, além da legislação, 
que regula a atuação normativa26 dos tribunais regionais trabalhistas 

23  Utilizados desde o Direito Romano, presente em muitos códigos e textos constitucionais, no qual a 
requerimento de seus juízes, a Câmara ou Turma Julgadora poderia promover o pronunciamento prévio 
sobre a interpretação de qualquer norma jurídica caso reconhecesse que sobre ela ocorria ou poderia 
ocorrer divergência de interpretação que implicasse um impacto político e econômico sobre a sociedade 
em questão, no contexto da ditadura, os prejulgados configuravam uma clara perda de autonomia dos 
Tribunais Regionais do Trabalho no país e atingiam diretamente os interesses sindicais via Judiciário. 
24  Presentes no texto da Consolidação das Leis do Trabalho acessado em novembro de 2014, http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.
25  O prejulgado enquanto instrumento jurídico trabalhista foi revogado pela Lei n. 7.033/82.
26  Em vista do polêmico poder de “legislar” em sentenças, os juízes do trabalho se deparavam com um 
ato singular à Justiça do Trabalho, o poder normativo. Assim, o poder normativo caracteriza-se como o 
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são os prejulgados. Eles aparecem ao longo do regime civil-militar 
através de atos administrativos chancelados pelo Poder Executivo e 
interpelados pelo Tribunal Superior do Trabalho, caracterizando uma 
intervenção direta nas relações de trabalho via política salarial, inclusi-
ve corrigindo distorções que foram aparecendo na Justiça do Trabalho. 

Na análise dos dissídios coletivos e seus impactos nos sindicatos 
dos trabalhadores, os prejulgados vão ocupar o lugar de pano de fundo 
quando observadas as fundamentações dos acórdãos proferidos. Assim, 
fariam parte de um conjunto de regulamentações que passaram a reger 
o regime civil-militar buscando consolidar uma nova ordem em vista 
da regulação dos direitos coletivos e estaria inserido no que Edmundo 
Costa denominou de “disciplina do trabalho” (COSTA, 1997, p. 113). 

Enquanto instrumento de controle estatal, o procurador Sergio 
Ferraz, esclarece que, apesar de ser um instrumento jurídico utilizado na 
Justiça do Trabalho, o Código de Processo Civil brasileiro disciplinou 
o prejulgado através do artigo 861 estabelecendo que a requerimento 
de qualquer dos seus juízes, a Câmara ou Turma Julgadora, poderá 
promover o pronunciamento prévio das Câmaras Reunidas sobre a in-
terpretação de qualquer norma jurídica quando reconhece divergência 
de interpretação das Câmaras ou Turmas. Entretanto, foi na CLT que 
a força do prejulgado instituiu através do artigo 902 que deveria ser 
facultativo ao Tribunal Superior do Trabalho estabelecer prejulgados 
e, uma vez estabelecido, os tribunais regionais ficariam obrigados a 
respeitá-los (FERRAZ, 1970). 

Contrários a essa especificidade da Justiça do Trabalho, juristas 
afirmam que o ímpeto de particularizar leva à emissão de uma dispo-
sição injurídica referindo-se à criação dos prejulgados no direito do 
trabalho (Ibidem, p. 2012). Desse modo, a preocupação com a multi-
plicação das demandas, estimulada pela diversidade de entendimentos 

poder “constitucionalmente conferido aos Tribunais Trabalhistas de dirimirem os conflitos coletivos de 
trabalho mediante o estabelecimento de novas e mais benéficas condições de trabalho, respeitadas as 
garantias mínimas já previstas em lei”. Para saber mais, MARTINS FILHO (1996, p. 13). 
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sobre uma norma jurídica, levou o legislador a estabelecer a possibili-
dade de outorga de uma interpretação normativa absoluta, genérica e 
vinculativa. Assim, a CLT e o Regimento Interno do TST outorgaram 
ao prejulgado trabalhista os seguintes balizamentos: a provocação do 
pronunciamento prévio compete a qualquer Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, funcionando em reunião plenária; o prejulgado 
pode ser emitido não somente quando da apreciação in concreto de 
uma controvérsia, senão também em abstrato; só pode ser revogado ou 
alterado, expressa ou implicitamente, quando em sentido contrário a 
ele se pronuncie o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, por dois 
terços dos votos (Ibidem, p. 214). 

Diante desses balizamentos na Justiça do Trabalho, o pronun-
ciamento prévio está legalmente investido de submissão dos tribunais 
regionais ao tribunal superior, não só no caso concreto, mas em todas as 
matérias contempladas no prejulgado em questão. Dessa forma, assume 
o prejulgado trabalhista a feição equiparável à norma legal e constitui 
uma categoria acima da lei (Ibidem, p. 215). A partir de uma série de 
súmulas adotadas em 1964,27 entendemos que os prejulgados, embora 
tenham justificativas jurídicas, conferem uma autoridade não jurídica, 
mas sim política, colocando uma delicada questão no que se refere ao 
diálogo e à autonomia dos magistrados dos tribunais regionais diante 
do caráter normativo desses prejulgados.28 Mais adiante, detalharemos 
os prejulgados que tiveram influência direta nas decisões judiciais que 
versavam sobre a política salarial do regime civil-militar. São eles: 

Prejulgado n. 21 que surgiu em 10 de outubro de 1966 emitido 
pelo TST que estabeleceu normas já adequadas à legislação de 
reajustamento salarial em vigor, exigindo que o processo fosse 

27  Em janeiro de 1964, o Supremo Tribunal Federal consolidou uma série de matérias de direito através 
das Súmulas da Jurisprudência Predominante. A exemplo do STF, o TST criou suas próprias súmulas na 
forma dos prejulgados.
28  Nesse ponto, muitos magistrados do estado da Guanabara, por exemplo, foram contrários aos 
prejulgados em processos trabalhistas como os juízes Délio Maranhão e o próprio presidente do TRT da 
Primeira Região, César Pires Chaves. Ver, FERRAZ (1970, p. 244). 
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instituído com documentos comprobatórios dos aumentos 
salariais concedidos nos últimos dois anos, além de detalhar 
as operações aritméticas para obtenção dos índices finais de 
reajustamentos. Fixou também, o critério para a utilização do 
poder normativo residual com a possibilidade de correção de 
distorções salariais para assegurar adequada hierarquia salarial 
nas categorias profissionais, tendo em vista a equidade social. 

Prejulgado n. 26 foi baixado em 27 de junho de 1967 e deter-
minava que a Justiça do Trabalho poderia homologar acordo 
coletivo referente a reajustamentos salariais, mesmo firmados 
extrajudicialmente. A partir desse prejulgado, a Justiça do Tra-
balho atuou nas questões de ameaça dos conflitos com efeitos 
negativos na economia, acolhendo o desejado equilíbrio social 
revelando-se um órgão de atuação rápida e de relevante função 
social ao aceitar dissídios e homologar acordos extrajudiciais 
concretizados a partir das convenções coletivas. 

Prejulgado n. 33 foi criado a partir da lei n. 5.451 de 12 de 
junho de 1968 que alterou os critérios de cálculos para fixação 
de novos reajustes salariais revogando o prejulgado de n. 21 
em razão de novo critério estabelecido por lei. A lei passou 
a buscar o resíduo inflacionário e fixou novas fórmulas de 
cálculos a fim de corrigir distorções. 

Prejulgado n. 34 foi decretado pelo TST em 27 de fevereiro 
de 1969 e alterou algumas expressões do prejulgado n. 33 
explicitando o critério de obtenção de índice de reajustamento 
para categorias ou empresas não participantes, nos 24 meses 
anteriores, determinando que o reajustamento passaria a 
vigorar a partir do dia imediato do término do aumento 
compulsório anterior. 

Prejulgado n. 38, ainda sob o regime da lei n. 5.451 e em 
virtude da não condução dos julgados dos tribunais ao exato 
índice previsto nos diplomas anteriores, que foi expedido em 
20 de agosto de 1971, mantendo as linhas gerais do anterior, 
mas alterando, para atender à legislação, a estrutura formal dos 
cálculos dos elementos que conduziriam aos índices de majo-
ração desejado pelo governo. Além de garantir o piso salarial 
para novos contratos, previu, também, que o reajustamento 
alcançaria o empregado admitido após a data-base. Garantiu 
também, a incompetência da Justiça do Trabalho para a homo-
logação de acordos extrajudiciais. Desta forma, o prejulgado n. 
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38 revogou os prejulgados n. 21, 26, 33 e 34. Ainda sofreu 
duas alterações administrativas: quando substituiu a expressão 
piso salarial por salário normativo determinando que nenhum 
trabalhador maior poderia ser admitido com salário inferior 
ao mínimo legal, e quando o empregado for admitido após 
a data-base a taxa de reajustamento deve ser aplicada até o 
limite de 12 meses anteriores à data-base.109 

Prejulgado n. 56 foi regulamentado a partir da resolução 
administrativa n. 10 de março de 1976 que, em sessão ple-
nária no TST, apreciou o projeto apresentado pela Comissão 
Especial formada pelos Ministros Geraldo Starling Soares, 
Hildebrando Bisaglia, Renato Gomes Machado, Orlando 
Coutinho e Fortunato Peres Junior e aprovou, por unanimi-
dade, a substituição do prejulgado n. 38 pelo prejulgado n. 56. 
(SITRÂNGULO, 1978, p. 41)

Portanto, na tentativa de padronizar as decisões coletivas de 
trabalho, o prejulgado n. 56 estabeleceu que as petições iniciais de 
dissídio coletivo para reajustamento salarial deveriam ser fundamen-
tadas por documentos comprobatórios do último aumento salarial 
concedido através de sentença normativa proferida em homologações 
ou acordos ou convenções coletivas; instaurada pelo Ministério Pú-
blico ou em virtude do insucesso na negociação coletiva, deveria o 
processo ser dirigido ao Presidente do Tribunal contendo a designação 
e qualificação dos interessados e os motivos do dissídio; tratando-se de 
revisão de norma salarial, a ação deveria ser ajuizada diretamente pelos 
interessados, observando o disposto no art. 858 da CLT; o novo salário 
seria determinado a partir da multiplicação do anterior pelo fator de 
reajustamento fixado para o mês em que vigorava o salário reajustado, 
através da Lei n. 6.147/74 que passou a levar em conta, como primeiro 
passo para o cálculo, não mais a média do salário real dos últimos 24 
meses, mas a média aritmética dos coeficientes de atualização monetá-
ria dos salários dos últimos 12 meses. 

Conforme ressalta Sitrângulo, o prejulgado n. 56 trouxe duas 
inovações importantes para os processos coletivos do trabalho: re-
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gulamentou o salário normativo para além dos empregados maiores, 
excluindo apenas os menores aprendizes; e para o empregado admitido 
para função de outro dispensado sem justa causa, passou a garantir 
salário igual ao do empregado de menor salário na mesma função. O 
prejulgado n. 56 ainda previa a incompetência para homologar acordos 
extrajudiciais e convenções coletivas. Os prejulgados tendiam, portan-
to, ao ajustamento do poder normativo à legislação relativa à política 
salarial oficial do regime civil-militar regulada através do prejulgado n. 
56 (Ibidem, p. 42). Os índices e os prejulgados agravavam ainda mais o 
diálogo entre as diversas instâncias da Justiça do Trabalho na situação 
econômica em que o país vivia no momento do golpe civil-militar. 

Não poderíamos desassociar o movimento da procura pela 
Justiça Trabalhista nas décadas de 1960 e 1970, das consequências que 
as mudanças na legislação trabalhista acarretaram e dos projetos de 
distensão política. Numa explicação imediata, poderíamos justificar 
essas demandas na Justiça do Trabalho pela crescente desmobilização 
sindical, resultante das cassações, durante a primeira metade do regime 
civil-militar. Porém, essas explicações não dão conta de todas as ma-
térias que envolvem esse aumento de demanda, principalmente em se 
tratando da relação que o regime estabeleceu com os atores políticos, 
elites e poderes de Estado, já na reta final da ditadura civil-militar. 

CONCLUSÃO

Os impactos que a ditadura civil-militar, iniciada em 1964, 
representou para a sociedade brasileira são inquestionáveis. Trata-se de 
considerar não apenas que as liberdades civis e políticas foram suprimi-
das, mas de pensar como as especificidades desse período mudaram a 
estrutura das principais instituições da nossa sociedade atingindo direta-
mente uma parcela considerável da população brasileira, os trabalhado-
res. É certo que nenhum cidadão passou imune aos 21 anos de regime 
civil-militar, mas para a classe trabalhadora os danos foram irreparáveis. 
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O estrago pode ser contabilizado no bolso com a perda progressiva do 
poder de compra ao longo do regime, mas também pode ser constatado 
na memória do desprestígio que a sociedade brasileira construiu sobre a 
mobilização da classe trabalhadora durante esse período.

Vale lembrar que até recentemente muitas pesquisas que estu-
daram o regime civil-militar dedicaram uma atenção maior aos mortos 
e desaparecidos. Esse artigo quer chamar atenção não apenas para os 
danos permanentes que os trabalhadores sofreram quando tiveram seus 
direitos e garantia de remuneração digna progressivamente cerceados, 
mas, também, para a movimentação dos sindicatos dos trabalhadores 
que através do judiciário trabalhista conquistaram, mesmo que paula-
tinamente, direitos importantes para muitas categorias marcando uma 
mobilização via Justiça do Trabalho. 

Inicialmente preocupados em controlar e, ao mesmo tempo, 
preservar o funcionamento de algumas instituições democráticas no 
país, os militares viram na Justiça do Trabalho a oportunidade de conter 
a movimentação da classe trabalhadora através da atuação de uma das 
mais importantes instâncias do Poder Judiciário brasileiro, os Tribunais 
Regionais do Trabalho. Menos pelo seu suposto reconhecimento no 
mundo jurídico e mais pelo seu potencial de influência e impacto para 
os trabalhadores de todo país, a ditadura permitiu que os sindicatos 
atuassem através da Justiça do Trabalho enquanto colocava em curso 
o projeto que visava desmobilizar o avanço da “ditadura sindicalista” e 
novas conquistas trabalhistas que estavam em curso desde o início da 
década de 1960.

É fundamental perceber que, em tempo de negociações e espa-
ços de lutas mais restritos, os sindicatos dos trabalhadores elaboraram 
estratégias de combate via judiciário, debatendo conquistas trabalhistas 
e conduzindo sua atuação nesses primeiros anos de regime civil-militar. 
Também é necessário observar que as concessões de direitos trabalhistas 
dadas pelo tribunal não representavam apenas a simpatia ou mesmo o 
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entendimento sobre uma determinada matéria de direito. Foi, também, 
uma mobilização interna dos magistrados em apontar e garantir uma 
certa autonomia nas decisões normativas do tribunal.

O projeto de conter o avanço dos direitos trabalhistas na dita-
dura pretendia desenvolver uma normatização que impedisse o avanço 
da mobilização da classe trabalhadora no Brasil. Não podemos dizer 
que impediu, mas dificultou o máximo as conquistas trabalhistas dos 
sindicatos dos trabalhadores que, ao longo do regime civil-militar, pre-
cisaram encontrar estratégias de atuação que permitissem aquisições 
de direitos. Nesse contexto, foram as empresas que lucraram quando 
usaram todos os argumentos e instrumentos jurídicos para negar be-
nefícios aos trabalhadores. 

Entendemos que é fundamental perceber como uma instituição 
com características democráticas, os Tribunais Regionais do Trabalho, 
sofreram intervenções e viram suas atividades serem atingidas com as 
leis, os decretos e os prejulgados que alteraram sua estrutura atingindo 
aqueles que a utilizavam. Nesse sentido, esse espaço garantiu minima-
mente uma forma de luta possível para o período e colocou a atuação 
dos sindicatos e dos magistrados do trabalho como atores políticos 
importantes para pensar esse recente período da História brasileira.
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1. INTRODUÇÃO 

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) foi publicada em 
1º de maio de 1943 durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Já 
é senso comum, por sua vez, ter que a CLT, como fruto de sua época, 
e considerando a tendência ideológica do então governo Vargas, inspi-
rou-se na legislação fascista dominante na Europa nas décadas de 30 e 
40 do Século passado.

É certo, ainda, que a CLT, em sua origem, guardava coerência 
com a ordem constitucional então vigente (CF de 1937). Porém, desde 
então, três novas constituições foram editadas (1946, 1967 e 1988), 
sendo a primeira de tendência democrática-liberal, a segunda autoritá-
ria e a terceira democrática-social. 

Contudo, apesar dessas mudanças constitucionais, o que se 
constata é que grande parte da doutrina e jurisprudência trabalhistas, 
nesses quase 80 (oitenta) anos de vigência da CLT, continuam a lhe in-
terpretar de forma uniforme e perene, como se a ordem constitucional 
não tivesse sido alterada de modo a influenciar na hermenêutica das 
normas inferiores (interpretação conforme a constituição).

No presente trabalho, portanto, será pesquisada a matriz ideo-
lógica da CLT e sua influência na interpretação do direito do trabalho 
ao longo desses quase 80 (oitenta) anos de sua vigência.

Neste trabalho será utilizado o método dedutivo, com revisão 
da literatura científica persistente, interpretação de textos normativos e 
análise da jurisprudência. 
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2. MATRIZ IDEOLÓGICA DA CLT

Como dito acima, é senso comum apontar que a CLT tem 
raízes nas ideais fascistas-corporativas2 dominante na Itália na década 
dos anos 30 e 40 do Século XX.

Contudo, apesar de ser verdadeira essa afirmação, na realidade 
ao ideal fascista, em sua versão italiana, somam-se a ideologia casti-
lhista que moldou os políticos gaúchos durante a Primeira República 
no Brasil (1889-1930) e que vieram a governar o país a partir de 1930, 
como também o pensamento nazista predominante na Alemanha 
entre os anos de 1933 e 1945. 

Cumpre, assim, destacar essas matrizes ideológicas que in-
fluenciaram na elaboração da legislação trabalhista nos anos de 1930 e 
1940 do Século XX.

2.1. O CASTILHISMO

Para entender o ideal defendido pelos políticos gaúchos que 
passaram a governar o Brasil a partir da Revolução de 1930 é preciso 
rememorar um pouco a história do Rio Grande do Sul na Primeira 
República e a difusão do que se denomina doutrina castilhista.

Essa doutrina tem origem nos ideais defendidos por Júlio 
Prates de Castilhos (1860-1903), que veio a governar o Estado do Rio 
Grande do Sul entre 1891 e 1898, com pequeno lapso interruptivo. 

Júlio de Castilho, que tinha atuado como deputado federal 
perante a constituinte de 1890-1891, após o fim desta, retorna ao seu 
estado natal e, eleito deputado estadual constituinte, praticamente 
sozinho, redige a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul3. Esta, 
por sua vez, refletiria, in totum, o pensamento positivista de Castilho.

2  MORAES FILHO, Evaristo. O direito e a ordem democrática, p. 133.
3  VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo, Castilhismo: uma filosofia da República, p. 58.
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Na realidade, a partir de 1891, no Rio Grande do Sul era instala-
da uma verdadeira ditadura, na qual os poderes Executivo e Legislativo 
ficaram concentrados nas mãos do Presidente do Estado, que, por sua 
vez, ainda tinha o poder de nomear os desembargadores integrantes 
do Tribunal de Justiça local. Para disfarçar a ditadura, porém, o Poder 
Legislativo foi previsto na Constituição estadual gaúcha, mas com po-
deres limitados, na prática, à aprovação de leis orçamentárias (art. 46)4.

Conforme, ainda, a Constituição gaúcha de 1891, em seu texto 
original, o Presidente estadual poderia ser reeleito, sem limitação, 
desde que obtivesse o voto de 75% do eleitorado (art. 9º). Essa regra, 
pois, respaldou, conforme as práticas da Velha República, a eleição e 
reeleição daquele que se tornou o principal herdeiro político de Júlio de 
Castilho, que foi Borges de Medeiros, que governou o RS entre 1898 e 
1908 e entre 1913 e 19285.

Júlio de Castilho, ao redigir a Constituição gaúcha, pôs em 
prática seu ideal autoritário6, moldado nos pensamentos positivistas 
de Augusto Comte7, que respaldava o “executivo estatal agressivo” 8, 
com redução drástica das funções do Poder Legislativo9. 

Basicamente, o ideal castilhista sustentava que para atingir 
o interesse de todos é preciso que o poder público seja exercido por 
alguém de elevada moral, que, na pureza de suas intenções e em suas 
virtudes, e com conhecimento científico (“privilégio de personalida-

4  BRASIL. Rio Grande do Sul. Constituição Política do Estado do Rio Grande do Sul, 14 de julho de 
1891.
5  Durante a República Velha (1889-1930), somente foram eleitos 4 (quatro) governadores no RS: Júlio de 
Castilho (1891 e 1893-1898), Borges de Medeiros (1898-1908 e 1913-1928), Carlos Barbosa Gonçalves 
(1908-1913) e Getúlio Vargas (1928-1930). O período inicial após a proclamação da República e durante 
um período de 1891-1893 o Estado foi dirigido por governadores interinos, não eleitos. 
6  VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo, Castilhismo: uma filosofia da República, p. 36.
7  VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo, Castilhismo: uma filosofia da República, p. 37; SANTOS, Rogério 
Dultra dos. Teoria constitucional antiliberal no Brasil. Positivismo, Corporativismo e Cesarismo na 
formação do Estado Novo, p. 168-176; COMTE, Auguste. Curso de filosofia positiva, passim.
8  VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo, Castilhismo: uma filosofia da República, p. 39.
9  SANTOS, Rogério Dultra dos. Teoria constitucional antiliberal no Brasil. Positivismo, Corporativismo 
e Cesarismo na formação do Estado Novo, p. 166. Cf., ainda, sobre o positivismo no Rio Grande do Sul, 
LINS, Ivan. História do Positivismo no Brasil, p. 185-212. 



204 RETORNE AO SUMÁRIO

des carismáticas”10), governe a todos em prol da coletividade. Isto 
porque somente 

Quando uma personalidade esclarecida pela ciência social 
assume o governo, pode transformar o caráter de uma socie-
dade que levou séculos para constituir-se. A ação política de 
Castilhos inscreveu-se neste contexto: não consultou a opinião 
do povo, nem sequer indagou as condições de receptividade 
do meio para a sua ação, porque, impelido por um móvel 
poderoso – visão científica da sociedade e da missão que nela 
lhe correspondia – soube aproveitar o concurso dos fatores 
determinantes e, de acordo com eles, influir nas multidões...11

Esse ideal castilhista, por sua vez, moldou todos os governa-
dores e políticos gaúchos que surgiram durante a República Velha, 
inclusive Lindolfo Collor, João Neves da Fontoura e Getúlio Vargas12, 
sendo que este, desde cedo, ainda estudante de direito, cultuava a figura 
de Júlio de Castilho13 e de seu principal sucessor, Borges de Medeiros, 
tendo sucedido este como seu verdadeiro herdeiro, após a reforma da 
Constituição gaúcha que impediu a reeleição dos governadores14. 

Fervoroso defensor desses ideais, “em defesa da Constituição 
castilhista duramente atacada”15, Getúlio Vargas, ligado ao castilhismo 
desde a juventude, chegou a sustentar “abertamente os seus postulados, 
na Câmara Federal, quando, em 1925, se debateram as emendas cons-
titucionais propostas pelo Presidente Artur Bernardes”16. 

Ou seja, o que se defendia era 

(...) uma doutrina animada por uma filosofia determinística 
do homem que, ao assumir forte inspiração messiânica, torna 
absoluto o seu projeto de realizar a redenção da sociedade, 

10  VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo, Castilhismo: uma filosofia da República, p. 131.
11  VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo, Castilhismo: uma filosofia da República, p. 132.
12  VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo, Castilhismo: uma filosofia da República, p. 247-257. 
13  FONTOURA, João Neves da. Memórias, v. 1, p. 111.
14  FONTOURA, João Neves da. Memórias, v. 1, p. 383.
15  VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo, Castilhismo: uma filosofia da República, p. 247-257. 
16  LINS, Ivã, História do positivismo no Brasil, 2 ed., p. 208.
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através de um processo científico de fortalecimento do Estado, 
que exercerá a tutela sobre os indivíduos, de forma inquestio-
nável.17

Neste ponto, porém, sem querer se aprofundar nesse tema, o 
que importa destacar é que essa filosofia castilhista, de culto ao líder 
“messiânico”, defendida pelos gaúchos na Velha República, moldados 
desde cedo à ditadura, passou a ser difundida no plano nacional a partir 
de 193018 (e sua infeliz perenidade até os dias atuais), culminando-se 
com a implantação da ditadura Vargas a partir de 1937 . 

Como leciona Ricardo Velez Rodriguez, 

Essa ideologia foi, outrossim, o arquétipo que moldou o nosso 
modelo republicano, alicerçado na crença positivista de que 
o poder vem do saber e é canalizado, na prática política, na 
preeminência do Executivo sobre os outros poderes e no 
exercício de rigorosa tutela do Estado sobre a massa informe 
dos cidadãos, banida como pertencente à metafísica liberal 
qualquer tentativa de estruturar a representação e de ver 
garantidos direitos civis básicos, como a liberdade de imprensa 
ou o funcionamento da oposição.19

Esse ideal, por sua vez, ganhou reforço ideológico com o pen-
samento fascista desenvolvido mais fortemente na Itália a partir da 
ascensão de Mussolini ao poder em 1923. O que se verificou, na rea-
lidade, é que a ideologia fascista veio a se encaixar como uma luva nas 
mãos dos positivistas e castilhistas brasileiros que passaram a governar 
o Brasil a partir de 1930. E será origem positivista que irá, “embora 
embotada pelos tempos e tendente a mesclar-se com as novas correntes 
filosóficas que irrompem no cenário nacional”20 que irá influenciar na 

17  VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo, Castilhismo e o trabalhismo após 30.
18  Inclusive quando da elaboração das primeiras leis trabalhistas após 1930, conforme depoimento de 
Arnaldo Süssekind, in BIAVASCHI, Magda Barros, O direito do trabalho no Brasil. 1930-1942, p. 349.
19  VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo, Castilhismo: uma filosofia da República, p. 247.
20  BODEA, Miguel. A greve geral de 1917 e as origens do trabalhismo gaúcho: ensaio sobre o pré-
ensaio de poder de uma elite política dissidente a nível nacional, p. 93.



206 RETORNE AO SUMÁRIO

formação da novel legislação trabalhista surgida a partir dos anos 30 
do Século passado. 

2.2. FASCISMO

Muito já se escreveu para definir o que seja o fascismo italiano. 
Resumidamente, porém, fugindo de maiores debates, pode-se apontar 
que o fascismo, enquanto ideologia política, sustenta a implantação 
de um governo unipartidário (do próprio partido fascista), comandado 
por um líder (“Il Duce”) virtuoso, que, deixando de lado as liberdades 
individuais e a democracia representativa, exaltando os “valores tra-
dicionais”, como a família, a propriedade e a nação, e com o controle 
sobre assuntos relacionados à economia, política e cultura, conduza o 
país à sua prosperidade. 

Ou, em outras palavras, é um movimento político totalitário, 
que atua contra as liberdades individuais em nome do bem da nação, 
que exalta o sentimento de coletividade/nação em detrimento do indi-
vidual, com concentração total do poder nas mãos do líder do governo, 
devendo este deve ser cultuado e que pode tomar qualquer decisão sem 
consulta prévia aos representantes da sociedade, sendo que a oposição/
crítica deve aniquilada mediante uso da violência, se necessário. 

Esse ideal, como se verifica, encaixou-se como uma luva nas 
mãos dos castilhistas e dos demais positivistas e oligarcas brasileiros que 
dirigiam o país nos anos 20 do Século passado, e que permaneceram 
no poder nos anos seguintes. Isto porque, assim como os castilhistas, os 
fascistas acreditavam na prosperidade da nação apenas sob o comando 
de um líder (o caudilho dos gaúchos; “Il Duce” dos italianos), que em 
sua virtude e moral conservadora saberia dirigir a sociedade em prol da 
coletividade, podendo afastar as liberdades individuais e até aniquilar 
aqueles que agissem em oposição.
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Essas ideais fascistas, por sua vez, foram transpostas para o Di-
reito do Trabalho, conforme as diretrizes traçadas na Carta del Lavoro, 
aprovada pelo Grande Conselho Fascista em 21 de abril de 192721. 

Nesta Carta os fascistas deixaram claro que a nação italiana era 
“uma unidade moral, política e econômica, que se realiza integralmen-
te no Estado fascista” (item I) e que o “O trabalho, em todas as suas 
formas de organização e execução, intelectuais, técnicas, manuais, é um 
dever social. Por isso, e somente por isso, é tutelado pelo Estado” (item 
II) e, como não poderia deixar de ser, o sindicato era subordinado ao 
controle do Estado (item III).

Mas o mais importante do ponto de vista trabalhista, era que 
para o fascismo o “Estado corporativo considera a iniciativa privada 
no âmbito da produção, como sendo o instrumento mais eficaz e mais 
útil ao interesse da Nação”, daí porque sua organização tinha “uma 
função de interesse nacional”, sendo o empresário “o responsável pela 
produção perante o Estado”. Disso resulta que é que “Da colaboração 
das forças produtivas, resulta uma reciprocidade de direitos e deveres”. 
Logo, “o trabalhador, técnico, empregado ou operário, é um colabora-
dor ativo da empresa econômica, cuja direção cabe ao empresário, que 
é o responsável”.

O fascismo, com essas diretrizes, procurava transpor para 
mundo do trabalho o mesmo modelo político do Estado, em especial 
o afastamento das liberdades individuais e a perda da autonomia da 
vontade, colocando o trabalhador como um colaborador das forças 
produtivas, a servir de modo “útil ao interesse da Nação”, e sob a di-
reção do empresário, que, no seio da empresa, apresentava-se como o 
“líder”/chefe a comandar a mão de obra. E para tanto, quando diante 
de “infrações à disciplina” ou de atos que perturbassem a atividade nor-
mal da empresa, caberia ao líder estabelecer a punição do empregado, 
“conforme a gravidade da falta, com multa, com pena de suspensão, 

21  ITÁLIA. Carta del Lavoro. Grande Conselho Fascista em 21 de abril de 1927. 
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e nos casos mais graves, com a despedida imediata, sem indenização” 
(Carta del Lavoro, item XIX). Havia exigência, inclusive, de que todo 
contrato coletivo de trabalho contivesse normas “respeito das relações 
disciplinares” (Carta del Lavoro, item XI).

Ou seja, para os fascistas, o empregado se insere na empresa 
como um colaborador, ficando sob a liderança do empresário (“Duce”), 
que, exercendo o poder disciplinar, poderia impor sanções, inclusive 
“expulsá-lo” do empreendimento (despedir), sem qualquer obrigação 
de indenizar o trabalhador. 

O modelo político de concentração de poderes no líder político 
era transportado para o empresário, enquanto líder da empresa, que 
deveria atuar de modo a prevalecer os “interesses superiores da produ-
ção” (Carta del Lavoro, item IV) e, pois, da nação.

Observa-se, então, que o ideal fascista se encaixava perfeita-
mente no pensamento castilhista-positivista dos dirigentes brasileiros, 
em especial quanto ao comando unitário da empresa, com mão-de-fer-
ro, que funcionava como um organismo da nação, enquanto elemento 
produtor de riquezas. 

No caso, assim como o pensamento do líder da nação deveria 
ser respeitado, com o aniquilamento dos opositores, no âmbito da em-
presa prevalecia o decidido pelo seu chefe (dono/empresário), que, para 
tanto, dispunha do poder disciplinar, que poderia ser utilizado contra 
quem agisse de forma a perturbar “a atividade normal da empresa”. 

2.3. NAZISMO TRABALHISTA

O ideal nazista não se diferencia do fascismo em seus pontos 
principais, especialmente no culto ao líder (Führer). O que o diferen-
cia, em parte do fascismo, é a incorporação de uma legislação precon-
ceituosa, a partir do denominado racismo científico, antissemitismo, 
anticomunismo e uso da eugenia como método de seleção daqueles 
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que melhor representariam o ideal alemão. Isso sem falar na pretensão 
do controle da vida privada.

Ao lado desses elementos, o nazismo implantou uma políti-
ca de terror de modo a impedir, de forma radical, o surgimento de 
qualquer oposição. Ou seja, não bastava combater o “inimigo” do povo 
alemão. Era preciso eliminá-lo, se necessário, tudo sob a liderança do 
líder maior (Führer). 

Essas ideias nazifascistas também são incorporadas ao direito 
do trabalho alemão. E a teoria do trabalhismo nazista vai aperfeiçoar o 
que os fascistas italianos começaram a justificar, lançando argumentos 
que se incorporaram à doutrina de diversos países, inclusive no Brasil.

Os alemães, então, vão sustentar que a relação jurídica formada 
entre empregado e empregador é mais do que um simples acerto de 
vontade (contrato de origem romana). A 

relação de trabalho é uma relação de comunidade baseada na 
honra, fidelidade e na colaboração, na qual um membro utiliza 
sua força de trabalho em benefício do empresário, seja na fábrica 
deste ou pondo-se a seu serviço de alguma outra maneira.22

O contrato de trabalho, assim, seria mero instrumento para criar 
e dar forma a “relação de trabalho”23. O trabalhador, dessa forma, não 
somente se comprometia a prestar serviços, mas sim, prometia fide-
lidade, obediência, esforço (diligência) e colaboração, constituindo-se 
uma relação de “comunidade”24, na qual os empregados se submetem 
ao “poder do dono” da empresa25. Isto porque “o patrão é o líder da 

22  NEUMANN, Franz. Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, 1933-1944, p. 299. 
Tradução livre do Autor. 
23  NEUMANN, Franz. Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, p. 299.
24  NEUMANN, Franz. Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, p. 299. Conforme 
§ 2º do art. 2º da Lei de Ordenação do Trabalho Nacional de 1934, ao empregador caberia cuidar dos 
“colaboradores” (os trabalhadores), “que lhes prestarão a lealdade inerente a serem membros da comunidade 
da empresa”, in ALEMANHA. Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. 20. Januar 1934. 
25  NEUMANN, Franz. Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, p. 300.
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fábrica pelo só fato de ser seu dono ou gerente” 26, já que a “proprie-
dade dos meios de produção leva consigo automaticamente o controle 
autoritário dos trabalhadores, e a ‘comunidade’ que se estabelece desse 
modo é comparável a um quartel” 27. 

O trabalho, por sua vez, seria útil “ao bem comum da empresa 
e do Estado-povo”, “regulado por um contrato de fidelidade onde os 
valores da honra, lealdade, confiança, colaboração e hierarquia substi-
tuiriam os valores materialistas e racionalistas do capitalismo liberal”28.

Observa-se, daí, que a doutrina nazista reforça o ideal fascista, 
criando a noção de “comunidade da empresa”, sob a liderança do seu 
chefe (dono dos meios de produção), a quem o trabalhador se com-
prometia em ser fiel e colaborador, laborando conforme determinação 
do empresário, tendo previamente acordado ou não o serviço a ser 
prestado29. Ou seja, reproduz-se na “comunidade da empresa” o que 
imperava na “comunidade da nação”. Não à toa a lei nazista (Gesetz 
zur Ordnung der nationalen Arbeit - Lei de Ordenação do Traba-
lho Nacional) que regulamentou as relações de trabalho, datada de 
20/01/1934, estabelecia, em seu art. 1º, que “Na empresa, o empresário, 
como líder da empresa, os empregados e os operários, como colabo-
radores, trabalham juntos para promover os fins da empresa e para o 
benefício comum do povo e do Estado”30. O empresário é o “Führer 
des Betriebes” (líder da empresa), exercendo, assim como o Führer da 
nação alemã (Hitler), a autoridade absoluta, de modo a poder levar a 
cabo os fins da empresa e do Estado31.

Para os nazistas a “comunidade da empresa” era uma “área na-
tural da vida”, assim como a “comunidade nacional”. Logo, o contrato 

26  NEUMANN, Franz. Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, p. 299.
27  NEUMANN, Franz. Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, p. 299.
28  MARSON, Adalberto. O éter da comunidade: política e legislação do trabalho sob o nazismo, p. 
137-138.
29  NEUMANN, Franz. Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, p. 301.
30  ALEMANHA. Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. 20. Januar 1934. 
31  ROMITA, Arion Sayão. Poderes do empregador e ideologia, p. 144.
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de trabalho deve deixar de ser entendido como um mero contrato obri-
gacional de troca de prestações (prestar serviços e pagar salários) para 
se tornar “relação comunitária segundo as leis pessoais”32. A relação 
seria pessoal, de fidelidade, obediência e colaboração, e não obrigacio-
nal (executar as prestações contratadas). A relação de trabalho seria, 
portanto, “relação de adesão de direito pessoal ao grupo empresarial” 
pelo fato de fazer parte da empresa33. E, participando trabalhadores 
e empresários em comunidade, inexistiria a luta de classe, pois ambos 
atuariam em colaboração para o progresso da empresa e, por consequ-
ência, da nação34. 

Os doutrinadores que serviram aos nazistas, outrossim, procu-
raram aperfeiçoar a legislação então em vigor apresentando, em 1938, 
um projeto de lei, de autoria de Alfred Hueck, Arthur Philipp Nikisch 
e Hans Nipperdey, que, apesar de não acolhido, fincou novas lições 
doutrinárias. Por este projeto ficava claro que “A relação de trabalho é 
a relação comunitária baseada na honra, lealdade e cuidado, na qual um 
colaborador usa seu trabalho para um empresário em sua empresa a seu 
serviço ou não” e que o contrato de trabalho seria apenas um acordo 
que “estabelece e forma a relação de trabalho” de natureza pessoal e não 
obrigacional, destacando que “Todas as declarações e atos jurídicos da 
vida profissional devem ser interpretados de forma a corresponder ao 
espírito de uma comunidade laboral e empresarial baseada na honra e 
lealdade, confiança e cuidado35. 

Seguindo essa linha, defendia-se que o “colaborador” tinha 
como primeiro dever desenvolver o trabalho conforme o “espírito de 
uma verdadeira comunidade de trabalho e empresa, usando todas as 
habilidades físicas e mentais que lhe foram atribuídas” e não era per-

32  LINNE, Karstein, Das Scheitern des NS-Gesetzes über das Arbeitsverhältnis, p. 260.
33  LINNE, Karstein, Das Scheitern des NS-Gesetzes über das Arbeitsverhältnis, p. 260.
34  HATTENHAUER, Hans. Los fundamentos historico-ideologicos del derecho aleman: entre la 
jerarquia y la democracia, p. 329-330.
35  LINNE, Karstein, Das Scheitern des NS-Gesetzes über das Arbeitsverhältnis, p. 264.
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mitido “deixar o empresário em falta”, sendo que “em casos urgentes, 
tinha que fazer um trabalho extra ou diferente do que estava previsto 
no contrato, se o dever de lealdade o indicasse”. Além disso, o trabalha-
dor deveria “fazer tudo ao seu alcance para o bem-estar do empresário 
e da empresa e abster-se de fazer qualquer coisa que fosse contra os 
legítimos interesses do empresário e da empresa” 36.

Mais tarde, seguindo esta trilha, Arthur Philipp Nikisch publica 
sua obra “Arbeitsvertrag und Arbeitsverhält nis” (Contrato de emprego 
e relação de trabalho) na qual sustentava que a lei nacional-socialista 
sobre a relação de trabalho tinha que ser “integral”, daí porque, como 
uma relação de comunidade, aquela não podia ser criada diretamente 
por meio do contrato. Defendia que para que a integração ocorresse era 
necessário que o trabalhador fosse classificado como um “organismo de 
trabalho’, colocando sua mão de obra à disposição do empregador para 
que pudesse utilizá-la. Para Arthur Nikisch a relação firmada entre 
trabalhador e empresário não é um negócio jurídico, mas “uma medida 
real da organização do trabalho” (“eine tatsächliche Maßnahme der 
Arbeitsorganisation”), assim como a disposição do colaborador em ser 
admitido na comunidade não era uma declaração de intenções37. Ou 
seja, ainda que se exige um acordo de vontade de ambas as partes para 
a inserção do trabalhador na “comunidade da empresa”, este não seria 
um contrato. Seria uma manifestação direta de pretender se inserir “na 
ordem concreta da comunidade”38. 

A bem da verdade, porém, deve-se destacar que essas ideias 
acolhidas pelos nazistas encontram precedentes na teoria defendida 
por Otto von Gierke em seu trabalho sobre as raízes do contrato de 
serviço (“Die Wurzeln des Servicevertrags“) publicado em 191439. 

36  LINNE, Karstein, Das Scheitern des NS-Gesetzes über das Arbeitsverhältnis, p. 267.
37  HUECK, Alfred. Arbeitsvertrag und Arbeitsverhältnis, p. 39.
38  LINNE, Karstein, Das Scheitern des NS-Gesetzes über das Arbeitsverhältnis, p. 261.
39  GIERKE, Otto Friedrich Von. Las raices del contrato de servicios; GIERKE, Otto Friedrich Von. 
Die Wurzeln des Dienstvertrages. 
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Gierke já defendia que a relação de trabalho era regida pelo princípio 
da fidelidade, de cuja união surgia uma relação comunitária de caráter 
jurídico-pessoal40. Para esses doutrinadores alemães a relação de tra-
balho não seria de cunho obrigacional, mas de natureza pessoal dada a 
sujeição do empregado, deslocando-se os “deveres principais das partes 
do binômio trabalho/remuneração, para o binômio dever de lealdade/
dever de assistência”41.

Essa noção de “comunidade de empresa”, com base numa rela-
ção pessoal de sujeição, lealdade, fidelidade, obediência e colaboração, 
por sua vez, incorporou-se ao ideal trabalhista brasileiro, ainda que 
os doutrinadores alemães tenham reconhecido que, de fato, a relação 
jurídica de emprego dependia da formalização de um contrato. Mas, 
para estes doutrinadores, o contrato apenas servia de ponto de partida 
para a formação da “comunidade de empresa”. E, uma vez integrante 
da comunidade, o trabalhador ficava à mercê das ordens do patrão42, 
prevalecendo a vontade deste ao invés da exigência da prévia contrata-
ção quanto a todas as condições de trabalho. E a realidade demonstrou 
que era uma “comunidade de perdas, pois nunca de ganhos”, pois ne-
nhum tribunal alcançou a conclusão lógica que “maiores ganhos devem 
conduzir a maiores salários“43. 

Essa teoria da comunidade de empresa, por sua vez, seria re-
forçada, perante os doutrinadores brasileiros, pela teoria da instituição, 
esta defendida largamente por autores franceses de tendência fascistas. 

O que importa, porém, ressaltar é que o ideal fascista italiano, 
aliado ao pensamento totalitário nazista, encontrou na classe domi-
nante castilhista-positivista brasileira um amplo campo de aceitação, 
pois coerente com o ideal oligarca e autoritário que já imperava no 
Brasil desde antes do surgimento do fascismo na Itália, tendo como 

40  ROMITA, Arion Sayão. Poderes do empregador e ideologia, p. 143.
41  RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Do fundamento do poder disciplinar laboral, p. 66.
42  NEUMANN, Franz. Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, p. 300.
43  NEUMANN, Franz. Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, p. 300.
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precedente mais revelador dessa tendência a “ditadura” gaúcha vigo-
rante entre 1891 e 1930, que teve, como seu último caudilho justamen-
te o ex-presidente Getúlio Vargas. E foi este, movido por seus ideais 
castilhistas, que saiu dos pampas gaúchos para implantar a “Revolução 
de 1930”, movimento político este que, ao longo de um processo entre 
idas e vindas, culminou com a implantação da ditadura fascista de 
âmbito nacional a partir de 1937. A ditadura gaúcha foi levada para o 
âmbito nacional. 

3. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO

A legislação trabalhista brasileira surgida nos anos de 1930 e 
1940 não foi fruto de um processo legislativo democrático. Ou seja, 
não surgiu a partir de debates legislativos entre os representantes eleitos 
democraticamente pelo povo. Foi, basicamente, fruto do pensamento 
de um pequeno grupo de doutrinadores.

E, por certo, coerente com o pensamento dominante, já na 
década de 40, após passada a primeira fase da Revolução de 1930 e 
instalada a ditadura, esse grupo de “legisladores” tinha plena simpatia 
pelos ideais positivista-castilhista-nazifascista. 

Ao consolidar as leis trabalhistas e lhe dar organicidade, porém, 
os legisladores se debruçaram sobre a opção a ser adotada entre a teo-
ria da instituição/comunidade ou a teoria contratual. Cumpre, assim, 
destacar suas diferenças. 

3.1. TEORIA INSTITUCIONAL

A teoria da instituição tem sua raiz nas ideias de Maurice Hau-
riou, expressadas de forma mais completa em seu trabalho “La theorie 
de l’institution et de la fondation”, publicada em 1925. 

Em resumo, sustentava Hauriou que a instituição seria uma 
forma qualificada de grupo, baseada na soma de três fatores: o finalista 
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(escopo do grupo), instrumental (organização) e temporal (caráter 
perene do grupo). Ter-se-ia, assim, a instituição quando um grupo de 
uni para a persecução de um objetivo comum, o que não seria a simples 
soma dos objetivos de cada um dos seus membros. Óbvio, por sua vez, 
que para atingir esse objetivo comum, o grupo estaria sujeito a um 
órgão de domínio e decisão44.

Essas ideias ainda foram compartilhadas e difundidas por 
Georges Renard, autor bastante citado pelos doutrinadores brasileiros 
nas décadas de 1940-195045. 

A partir dessa definição se teria que a empresa, enquanto uni-
dade de produção, isto é, entendida como um conjunto organizado de 
fatores econômicos e humanos, agrupados com objetivo de atingir a 
produção de bens, com vocação de permanência, seria uma instituição, 
na qual, seu interesse não seria necessariamente ao do empresário. A 
partir dessa lógica, o poder exercido pelo líder da empresa não decor-
reria da sujeição de uma pessoa à outra (trabalhador ao empresário), 
mas, sim, dos componentes da instituição (trabalhadores e empresário) 
ao poder do grupo-instituição em prol do interesse do grupo. Neste 
sentido, o contrato funcionaria como um ato-fundador (ou de adesão) 
à instituição46. 

Na Alemanha, como visto anteriormente, essa ideia descambou 
para a teoria da comunidade, na qual o trabalhador compartilharia 
com os interesses do empregador, a quem deve lealdade e fidelidade, 
ao prestar serviços no interesse da organização. E como todos esses 
participantes (trabalhadores e empresários) compartilham dos inte-
resses do organizador da empresa eles formariam uma comunidade. 
Daí se tem que os poderes do empregador não seriam do empresário, 
mas, sim, da instituição-empresa-comunidade. O empregado, assim, 

44  HAURIOU, Maurice. A teoria da instituição e da fundação: ensaio de vitalismo social, p. 19.
45  RENARD, Georges. La theorie de l’institution: essai d’ontologie juridique, passim. 
46  VENTURA, Raul Jorge Rodrigues. A relação jurídica de trabalho, p. 78.
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ao se inserir na comunidade-instituição ficaria sujeito aos poderes da 
empresa-comunidade enquanto submissão ao interesse do grupo.

Já na França, conforme doutrina de Paul Durand, em lições 
lançadas mesmo depois da Segunda Grande Guerra, em 1947, o 
agrupamento organizado (trabalhadores e empresário) formariam 
uma instituição que seria, em relação à pequena empresa-instituição 
comparável à família e a grande empresa ao próprio ente estatal47. 
E, assim como nessas outras instituições, o empregador gozaria das 
prerrogativas regulamentadora, diretiva e disciplinar48. 

Neste sentido, a instituição não seria propriamente uma comuni-
dade, na qual seus membros teriam objetivos comuns, mas, sim, um ente 
que teria uma estrutura orgânica necessária para se atingir seus objetivos. 
Ou seja, a partir da união dos fatores materiais (meios de produção) e 
humanos (mão-de-obra) se impõe a necessidade de uma organização, 
com divisão de competências, que incluiria a atribuição de poderes a uns 
sobre outros, de modo que a instituição possa alcançar seus objetivos. 
Seria, assim, uma organização hierárquica49. E estas mesmas ideias, de 
modo geral, predominariam na doutrina italiana fascista50. 

No Brasil, mesmo após o fim da ditadura Vargas, já à luz da 
Constituição liberal de 1946, vários autores continuavam a sustentar a 
teoria da instituição como prevalecente no Brasil. Neste sentido, talvez 
seu maior defensor tenha sido Luiz José de Mesquita, conforme obra 
publicada, originariamente, em 195051. Quarenta e um anos depois 
(em 1991), quando da publicação fac-similada desta obra, em segunda 
edição, este Autor persistia no seu entendimento, procurando demons-
trar, não sem razão, que a teoria institucional prevalecia na doutrina 

47  DURAND, Paul. JAUSSAUD, R. Traité de droit du travail. T. I, p. 412.
48  DURAND, Paul. JAUSSAUD, R. Traité de droit du travail. T. I, p. 423.
49  RAMALHO, Maria do Rosário Palma, Do fundamento do poder disciplinar laboral, p. 379.
50  ZANOBINI, Guido. Corso di diritto corporativo, passim.
51  MESQUITA, Luiz José de. Direito disciplinar do trabalho: uma interpretação institucionalista do 
direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 1950. 
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brasileira52. E chega a afirmar que as sanções disciplinares não são de 
natureza contratual. Elas teriam fundamento na inserção do emprega-
do na instituição (“comunidade da empresa”), por decorrer do poder 
de direção, “pois função e responsabilidades da chefia hierárquica da 
comunidade profissional”53. 

3.2. TEORIA CONTRATUAL

A teoria contratual, por sua vez, sustenta que a relação jurídica 
mantida entre empregado e empregador é fruto do acordo de vontade 
entre os contratantes. Logo, apenas o que for expressamente pactuado 
pode ser objeto de cumprimento e exigência. 

Em suma, não se pode deduzir, salvo o que decorra da boa-fé 
objetiva, como pactuado o que não está previamente contratado de 
forma expressa ou por incorporação das normas estatais imperativas 
ou meramente supletivas.

E aqui cumpre ressaltar, de modo a não deixar dúvidas, que 
as regras estatais, quando aplicáveis, incorporam-se ao contrato como 
cláusulas contratuais. Possuem, assim, a natureza de cláusulas contra-
tuais, pois somente aplicáveis por vontade do contratante (no mínimo 
ao celebrar o contrato), ainda que a norma seja de ordem pública 
(norma imperativa). O fato, portanto, de se aplicar diversas normas 
imperativas não retira da relação jurídica mantida entre empregados e 
empregadores a natureza contratual do vínculo.

Essa teoria, por sua vez, por estar calcada no acordo de vontade, 
exclui a possibilidade de se exigir, de qualquer dos contratantes, a exe-
cução de uma obrigação não previamente pactuada (nem que seja por 
adesão). Daí porque não se pode falar em obrigação não expressamente 
pactuada, mas que seria inerente ao vínculo, salvo se ela decorre da 
incidência do princípio da boa-fé objetiva. Como, da mesma forma, 

52  MESQUITA, Luiz José de. Direito disciplinar do trabalho. 2. ed., Introdução, p. VIII a XXXVII.
53  MESQUITA, Luiz José de. Direito disciplinar do trabalho. 2. ed., Introdução, p. XXXIII. 
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não se pode falar em mera liberalidade de uma das partes. Isto porque, 
numa relação contratual, qualquer vantagem concedida ao contraente 
é fruto do acordo de vontade, ainda que por mera adesão a iniciativa 
do outro, até porque ninguém é obrigado a aceitar o que o outro lhe 
oferece mesmo em doação, pois, ao aceitar a coisa doada, o donatário 
firma um contrato (acordo de vontade). É o que ocorre, muitas vezes, 
na relação de emprego: o empregador oferta algo e o empregado, nem 
que seja por adesão, aceita a vantagem (um aumento, uma gratificação, 
uma promoção, etc.), celebrando-se um pacto aditivo neste momento, 
lembrando que a oferta pode ser vinculante (art. 427 do Código Civil). 

A teoria contratual, portanto, vai diferenciar da teoria institu-
cional por aquela privilegiar o acordo de vontade, enquanto que nesta 
outra se ressalta a inserção do trabalhador na instituição/comunidade 
de empresa, ficando, assim como um militar em relação às forças arma-
das, sujeito aos ditames do seu chefe (caudilho, duce, führer), que pode 
fazer uso de seu “poder” disciplinar, regulamentar e diretivo, impondo 
sua vontade como líder da empresa, independentemente da expressa 
vontade do empregado. No caso, por essa segunda teoria (institucio-
nal), ao se inserir na instituição o trabalhador ficaria sujeito aos poderes 
do empregador, sendo desnecessária a pactuação expressa quanto aos 
poderes regulamentar, disciplinar e diretivo.

3.3. OPÇÃO ORIGINAL DA CLT

Revela-se desnecessário qualquer debate a respeito da teoria 
agasalhada, originariamente, pelo legislador brasileiro. Isto porque, 
sem dúvida, coerente com a ordem constitucional fascista então vigen-
te (ditadura Vargas de 1937-1945), o consolidador do trabalho optou 
pela teoria institucional. E para tanto basta mencionar que a Comis-
são responsável pela elaboração do texto da CLT, formada por Luiz 
Augusto de Rego Monteiro, José de Segadas Vianna, Arnaldo Lopes 
Süssekind e Dorval Lacerda, ao apresentar a “Exposição de Motivos”, 
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foi clara em apontar que “a ordem institucional ou estatutária prevalece 
sobre a concepção contratualista”54. 

Afirmavam os membros da Comissão que “a doutrina de Hau-
riou e de Renard veio, por outro lado, incisivamente filiar o Direito 
Social à sua filosofia institucional”55, e após apontar fundamentos pela 
opção, concluem, a não deixar dúvidas, que a “instituição prima sobre 
o contrato”56. 

Já no “Relatório sobre o Anteprojeto”, a mesma Comissão, 
acrescido de Oscar Saraiva, sustentou que “a alusão à relação de empre-
go situa o ajuste de trabalho no realismo espontâneo, subordinando-o 
ao institucionalismo jurídico-social que fornece o conceito de empre-
gado” 57. 

Evaristo de Moraes Filho, por sua vez, ressalta que Dorval de 
Lacerda, que integrou a Comissão que elaborou a CLT, valeu-se das 
lições de autores alemães e até da lei nazista de 1934 em seu livro “O 
Contrato Individual de Trabalho”, lançado em 1939. Mais tarde, essas 
lições foram constar em dispositivos da CLT58. Nesta obra, Dorval La-
cerda, admirador confesso dos alemães (à época do nazismo)59, aponta 
que a empresa seria uma “comunidade de interesses, espiritual, moral e 
material, onde todos trabalham em comum, para o incremento dos fins 
da empresa e para o bem geral da Nação e do Estado” 60. 

Essa opção, respaldada na doutrina dominante, ao certo guar-
dava coerência, inclusive com a ordem constitucional então vigente. 

54  SÜSSEKIND, Arnaldo. LACERDA, Dorval de. VIANA, José de Segadas. Direito brasileiro do 
trabalho, V. 1, p. 358.
55  SÜSSEKIND, Arnaldo. LACERDA, Dorval de. VIANA, José de Segadas. Direito brasileiro do 
trabalho, V. 1, p. 359.
56  SÜSSEKIND, Arnaldo. LACERDA, Dorval de. VIANA, José de Segadas. Direito brasileiro do 
trabalho, V. 1, p. 361.
57  SÜSSEKIND, Arnaldo. LACERDA, Dorval de. VIANA, José de Segadas. Direito brasileiro do 
trabalho, V. 1, p. 388.
58  MORAES FILHO, Evaristo de. Influência do direito alemão no direito brasileiro do trabalho, p. 
89-91.
59  LACERDA, Dorval Marcenal de. O contrato individual de trabalho, p. 147.
60  LACERDA, Dorval Marcenal de. O contrato individual de trabalho, p. 77.
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A questão, porém, é sua permanência diante da ordem constitucional 
democrática.

4. PERSISTENTE INFLUÊNCIA AUTORITÁRIA E AS 
NOVAS CONSTITUIÇÕES

Arion Sayão Romita lembra que, uma vez extinto os regimes 
autoritários na Alemanha, Itália, Espanha e Portugal as legislações fas-
cistas foram todas revogadas61. E, de fato, na Alemanha, a lei nazista 
sobre o direito do trabalho foi, inicialmente, alterada pela Lei nº 22 do 
Conselho de Controle Aliado para a Alemanha de 10 de abril de 1946 
( JO p. 122) e, posteriormente, revogada pela Lei nº 40 do Conselho 
de Controle Aliado para a Alemanha de 30 de novembro de 1946 ( JO 
p. 229)62.

Na Itália, após a publicação da Constituição de 1946 (em 
vigor a partir de 01/01/1948), a legislação trabalhista passou por um 
período de alterações, que cominou com a publicação do Estatuto dos 
Trabalhadores em 197063. Em Portugal, depois da queda do regime de 
Salazar, em 1974, a legislação trabalhista passou por diversas pequenas 
reformas, de modo a adaptá-la ao novo regime democrático, culminan-
do com a promulgação de um Código em 200364, revisado em 200965. 
Já na Espanha, após o fim da ditatura franquista e a promulgação da 
nova Constituição em 1978 foi publicado o Estatuto dos Trabalhadores 
em março de 198066, já sob a égide do regime democrático. 

61  ROMITA, Arion Sayão. O fascismo no direito do trabalho brasileiro: influência da Carta del Lavoro 
sobre a legislação trabalhista brasileira, p. 31.
62  ALEMANHA. Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. 20. Januar 1934. Disponível em: http://
www.verfassungen.de/de33-45/arbeit34.htm.
63  ITÁLIA. Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Norme sulla tutela della libertà 
e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento. 
64  PORTUGAL. Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto, Aprova o Código do Trabalho.
65  PORTUGAL. Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, Aprova a revisão do Código do Trabalho.
66  ESPANHA. Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
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No Brasil, porém, editada em 1943, sob o manto da Constitui-
ção fascista de 1937, a CLT passou incólume pela Constituição liberal 
de 1946, encontrou maiores fundamentos na Constituição ditatorial de 
1967, com sua revisão em 1969, e permanece viva mais de 33 (trinta e 
três) anos após a promulgação da Constituição social de 1988. É certo 
que a CLT foi alterada em diversos dispositivos, mas nada a mudar 
sua matriz ideológica de origem fascista. Neste sentido, já em 1978 
Evaristo de Moraes Filho lamentava que não encontramos a mesma fe-
licidade da Itália, Alemanha, França, Portugal e Espanha, “que tiveram 
expressamente revogada a antiga legislação corporativista-fascistas”67. 

Mas, o pior não é tanto sobreviver a mudança das Constituições 
de feições ideológicas distintas, antagônicas e contraditórias entre si. O 
que causa perplexidade é que a CLT, grosso modo, continua a ser inter-
pretada como se a ordem constitucional não tivesse sido alterada. Ou 
seja, ao invés de se interpretar a CLT conforme as novas Constituições 
(de 1946, de 1967 e de 1988), continuou-se a lhe dar o mesmo sentido 
original, conforme padrão ideológico da Constituição de 1937.

Esse fenômeno, porém, não é exclusivo brasileiro68. Por ele 
a Alemanha passou por largos anos após o fim da Segunda Guerra 
Mundial. Karstein Linne, inclusive, chama a atenção que a doutrina 
da relação de emprego como uma relação comunitária baseada na 
“lealdade e cuidado” perpassou o fim do regime nazista. Lembra que 
a Justiça Federal do Trabalho, do Terceiro Reich até a República Fe-
deral, adotou esse pensamento. Aponta que essa doutrina continuou 
a ser defendida no pós-guerra por Alfred Hueck, Hans Nipperdey e 
Hermann Dersch, mas também pelos novos doutrinadores a exemplo 
de Rolf Dietz e Wolfgang Siebert, que continuaram com suas carreiras, 
alavancadas no regime nazista, sem qualquer problemas após 1945, 

67  MORAES FILHO, Evaristo. O direito e a ordem democrática. São Paulo: LTr, 1984, p. 135.
68  Cf. SÊCO, Thaís Fernanda Tenório. Sobre as doutrinas jurídicas da era fascista e sua continuidade 
até os nossos dias. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 10, n. 2, 2021. Disponível em: <http://civilistica.com/
sobre-as-doutrinas-juridicas/>. Acesso em: 22 out. 2021.
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dominando as cadeiras de direito do trabalho, além de ocupar cargos 
de liderança69. Todos eles adeptos da teoria da “relação comunitária” 
por vínculo pessoal70.

Alfred Hueck e Hans Nipperdey, por exemplo, ainda em 1963, 
sustentavam que o vínculo jurídico formado pelo empregado e empre-
gador era decorrente do contrato de emprego, dominado pelo princípio 
da lealdade, daí porque era considerada uma “relação comunitária”71. E 
aqui cabe destacar que esses autores, ao lado de Rolf Dietz, em livro 
comentário à lei nazista de 1934, elogiavam esta, apontando como 
crucial ao desenvolvimento da Alemanha, citando o livro de Hitler 
(Minha Luta) para fundamentar a teoria o fim da luta de classes a ser 
substituída pelo surgimento da “comunidade da empresa”72. Já Arthur 
Nikisch, em obra publicada em 1955, chegou a afirmar que “O estado 
nacional-socialista fez muito pelo bem-estar dos trabalhadores”73.

69  Alfred Hueck permaneceu, no regime nazista, como professor universitário, sendo autor de livro 
comentando a lei trabalhista de 1934, além de autor de um projeto de lei em 1938 que respaldava os ideais 
nazistas. Tendo sido filiado ao Partido Nazista, foi destituído do cargo de professor em 1945, mas reintegrado 
em 3 de julho de 1946 e desnazificado em 24 de janeiro de 1949. Em 1970 chegou a ser condecorado a 
Grande Cruz de Mérito pelo governo alemão. Hans Carl Nipperdey permaneceu na Universidade durante 
todo período nazista, tendo sido co-autor do projeto de lei trabalhista de 1938. Em 1954 foi nomeado 
para atuar no Tribunal Federal do Trabalho, no qual ganhou notoriedade mundial. Rolf Erwin Waldemar 
Dietz inicou sua carreira no regime nazista, tendo se filiado ao Partido Nazista. Tambem desnazificado, 
retornou à Univerdade, lecionando até 1969. Hermann Dersch, por ser neto de judia, foi demitido da 
Universidade. Retornou em 1947, tendo sido nomeado presidente do Tribunal do Trabalho de Berlim em 
1949. Dos autores citados foi o único que não aderiu ao nazismo. Wolfgang Siebert foi filiado ao Partido 
Nazista desde cedo, chegando a liderar a Juventude do Reich. Em 1935 passou a lecionar an Universidade 
de Kiel e depois em Berlim. Chegou a defender que as decisões de Hitler não poderiam ser revisto pela 
justiça, tendo sustentado que os judeus não poderiam ser considerados como pessoa natural à luz do 
BGB. Exonerado do cargo após o fim da guerra, também foi desnazificado, retornando à universidade. Cf. 
WIKIPEDIA. Alfred Hueck. Disponível: https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hueck. WIKIPEDIA. 
Hans Carl Niperdey. Disponível: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hans_Carl_Nipperdey. WIKIPEDIA. 
Hermann Dersch. Disponível: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Dersch. WIKIPEDIA. Rolf 
Erwin Waldemar Dietz. Disponível: https://second.wiki/wiki/rolf_dietz. WIKIPEDIA. Wolfgang 
Siebert. Disponível: https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Siebert. “Desnazificado” é o termo utilizado 
para reconhecer que a pessoa não mais professava a doutrina nazista.
70  Ressalte-se, porém, que Alfred Hueck, só mais tarde, rompeu com essas ideias. Cf. LINNE, Karstein, 
Das Scheitern des NS-Gesetzes über das Arbeitsverhältnis. Kritische Justiz, p. 273.
71  HUECK, Alfred. Nipperdey, Hans Carl. Compendio de Derecho del Trabajo, p. 87. 
72  RODRIGUES JR, Otavio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, Constituição 
e direitos fundamentais, p. 273.
73  NIKISCH, Arthur Philipp. Arbeitsrecht, p. 25.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hueck
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Siebert
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Como afirmou Franz Neumann, mesmo após 1945, a teoria 
institucional ou da “comunidade de empresa”, em verdade, “era [é] uma 
doutrina antidemocrática mediante a qual a magistratura sabota[va] 
a legislação trabalhista progressiva”74. Como relata Ingo Müller, so-
mente 17% dos professores perseguidos pelo regime nazista foram 
reintegrados. Por outro lado, inúmeros juristas que participaram do 
sistema jurídico nazista retornaram às suas cátedras, além de ocupar 
outros cargos, “dominando o pensamento jurídico alemão nos anos de 
1950, tal como haviam feito nos anos de 1930 e 194075. Contudo, a 
partir dos anos de 1960 em diante a Alemanha passou por um processo 
de revisão, passando a adotar a teoria contratualista, com forte respeito 
aos direitos fundamentais dos trabalhadores. 

Mas o Brasil, porém, ainda hoje permanece com sua filiação à 
teoria institucionalista, apesar dos doutrinadores a negarem. Na prática, 
apontam que prevalece a teoria contratualista, mas interpretam as regras 
conforme a teoria da comunidade e isto pode ser exemplificado a partir 
da exegese de diversas normas da CLT como será abordado adiante76. 

74  NEUMANN, Franz. Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, 1933-1944, p. 300.
75  MÜLLER, Ingo. Los juristas del horror. La justicia de Hitler: el passado que Alemania no puede 
dejar atrás, p. 319.
76  Emblemático, no Brasil, é a doutrina do festejado Ministro Arnaldo Lopes Süssekind, que influenciou, 
e talvez ainda influencie, gerações de estudiosos do direito do trabalho brasileiro. Süssekind, porém, 
ao longo de sua vida, foi um verdadeiro fascista, ainda que de feição “liberal” ou “social”. Um “fascista 
liberal”, mas sem perder de vista que cabia “outorgar” direitos à classe trabalhadora (p. 295). Para tanto 
é preciso destacar que Süssekind serviu à ditadura Varga atuando na Comissão que elaborou a CLT, de 
tendência fascista-positivista. Findo a ditadura Vargas permaneceu como funcionário do Ministério do 
Trabalho. No governo democrático de Getúlio Vargas, quando João Goulart assumiu o Ministério do 
Trabalho, desentendeu-se com este, pedindo demissão da função de chefia que ocupava, por não concordar 
com as ideias daquele (p. 91-92). No Governo seguinte de Juscelino Kubitschek, João Goulart era o 
Vice-Presidente com bastante influência no Ministério do Trabalho. E o próprio Süssekind relata que 
o Chefe do Gabinete Militar o chamara para lhe comunicar que ele, por ser pessoa de confiança, seria 
nomeado Diretor de Segurança Nacional do Ministério do Trabalho com a incumbência de “verificar e 
transmitir” aquele e ao Conselho de Segurança Nacional “os desvios ideológicos que estivessem ocorrendo 
no âmbito” daquele Ministério (p. 113-114). Em entrevista realizada em 2004 (40 anos depois do Golpe 
de 1964) Süssekind chega a afirmar que Jango era mantido sob vigilância e que “há detalhes que não posso 
revelar, são segredos de Estado”. Mais tarde, quando João Goulart toma posse como Presidente, diante da 
renúncia de Jânio Quadros, Süssekind pede demissão do cargo de chefia que ocupava por “não serem boas” 
suas relações com o novo Presidente. Sacramentado, porém, o Golpe de 1964, já no Governo Provisório 
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de Ranieri Mazzilli (então Presidente da Câmara dos Deputados), Süssekind é nomeado Ministro 
do Trabalho, por convocação do General Costa e Silva (p. 120). Eleito o presidente Castelo Branco, 
Süssekind permanece à frente do Ministério por mais 20 meses, servindo à ditadura por “patriotismo” (p. 
130) em “governo de restauração do Brasil” (p. 285). À frente do Ministério levou à cabo uma política de 
demissão de funcionários públicos simpatizantes da esquerda, bem como a de intervenção nas entidades 
sindicais de modo a evitar a “revolução social” (p. 130). Candidamente, em seu discurso de despedida do 
Ministério do Trabalho declara que, “para  se ter uma ideia do espírito de moderação, ... basta dizer que 
as intervenções decretadas se cingiram acerca de 15% das organizações sindicais”, com afastamento dos 
“dirigentes comprometidos com a subversão e a corrupção” (p. 278), tudo isso para evitar um mal maior (p. 
131), devolvendo aos sindicatos as suas “reais e legítimas atribuições”, “perdendo a características de luta de 
classe” (p. 278). Missão esta da qual se orgulhava conforme discurso proferido mais tarde em 1997 (p. 301). 
Por seus bons préstimos, Süssekind foi nomeado Ministro do TST em dezembro de 1965. Aposentado em 
1971, retornou a colaborar com a ditadura servindo ao Governo Geisel (p. 155). Ou seja, verifica-se que o 
festejado Arnaldo Süssekind, em sua longa carreira como servidor público, serviu, sem pudor e orgulho, a 
dois governos fascistas (Vargas e Castelo Branco), oportunidades nas quais alcançou as funções de maiores 
destaques em sua longa carreira, seja na Comissão que elaborou a CLT, seja como primeiro Ministro do 
Trabalho no regime militar, seja como Ministro do TST nomeado por Castelo Branco. Além de servir ao 
Governo Geisel, foi indicado para o Conselho de Administração da OIT (p. 156). Verifica-se, pois, através 
da atuação de Süssekind que ele, na verdade, na prática de sua vida, era uma pessoa simpatizante dos ideais 
da extrema direita (e, pois, com reservas devemos ter sua interpretação da lei trabalhista), já que não se 
acanhou, em duas oportunidades, em servir a governos não democráticos, em funções de destaques. E aqui 
cabe ressaltar que assim o classificamos por entender que o extremista de direita (como o de esquerda) 
se diferencia do simplesmente direitista (ou esquerdista) por este procurar atuar no campo democrático, 
enquanto aquele busca a instalação da ditadura. E a pessoa que serve à ditadura, especialmente como 
Ministro de Estado, por óbvio que é um extremista. Todas as referências acima foram extraídas da obra 
GOMES, Angela de Castro; PESSANHA, Elina G. da Fonte; MOREL, Regina de Moraes (Org.). 
Arnaldo Süssekind: um construtor do direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

Daí porque, o biógrafo de Castelo Branco, Luiz Viana Filho, que atuou como Ministro da Casa Civil, 
conclui que Süssekind cumpriu a “tarefa de saneamento, que a si impusera a Revolução”, in: O governo 
Castelo Branco. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975, p. 121.

Vale acrescentar que Maria Helena Moreira Alves informa que “em 1964, existiam 7 confederações, 107 
federações, 1948 sindicatos de trabalhadores urbanos. Durante o primeiro ano do Estado de Segurança 
Nacional, a ‘Operação Limpeza’ afastou membros de 452 sindicatos, 43 federações e 3 confederações. 
Três outros sindicatos sofreram intervenções brancas pelas quais líderes eleitos foram afastados sem 
publicação de decretos específicos. Uma eleição foi cancelada por alegadas atividades subversivas, e o 
governo extinguiu totalmente um sindicato”, in Estado e oposição no Brasil (1964-1984), p. 69-70. 

Sobre o papel de Süssekind nas intervenções nos sindicatos, cf. NAGASAVA, Heliene Chaves. “Todos 
são culpados até que se prove o contrário”. As intervenções sindicais no governo Castelo Branco. Varia 
Historia, Belo Horizonte, vol. 34, n. 65, p. 537-559, mai/ago 2018. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.1590/0104-87752018000200010. Acesso em: 27 set. 2021; NAGASAVA, Heliene Chaves. O 
Ministério do Trabalho e o trabalhador: a atuação de Arnaldo Süssekind. In Arquivos da repressão e 
da resistência: comunicações do I Seminário Internacional Documentar a Ditadura [livro eletrônico] / 
Inez Terezinha Stampa e Rodrigo de Sá Netto (orgs.). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional – Centro de 
Referência Memórias Reveladas, 2013, p. 258-266, e NAGASAVA, Heliene Chaves. O sindicato que a 
ditadura queria’: o Ministério do Trabalho no governo Castelo Branco (1964-1967), passim. 
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E aqui cabe destacar que, em outra oportunidade, antes da 
promulgação da Constituição social de 1988, Evaristo de Moraes Filho 
denunciava, na VII Conferência Nacional da OAB, realizada em 1978, 
durante a vigência da Constituição autoritária de 1967-69, que “se 
com a vigência da Constituição de 1946 não se modificou a legislação 
oriunda do Estado Novo e sua filosofia política, muito menos agora 
seria que tal acontecesse” diante da evidente afinidade ideológica da 
CLT com o texto constitucional militar77. 

Cumpre, assim, demonstrar essa situação, procurando apontar 
qual seria a mais coerente interpretação à luz da teoria contratualista 
e conforme os ditames da atual Constituição Federal, de feição demo-
crática e social. 

4.1. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CF DE 1988

Muitas das regras da CLT já deveriam ter passado por um 
processo de reinterpretação desde a promulgação da Constituição de 
1946. No presente trabalho, porém, procurar-se-á apontar qual haveria 
de ser a interpretação à luz da Constituição vigente em relação a alguns 
institutos e regras trabalhistas contidas na CLT.

Dado ao espaço, porém, apenas serão apontados três temas que 
demonstram a persistente influência institucionalista-nazi-fascista na 
interpretação do direito do trabalho brasileiro. Eles seriam o “poder 
disciplinar”, a despedida “disciplinar” e a retroatividade da lei e sua 
incidência no contrato de trabalho.

4.2. DO PODER DISCIPLINAR

A CLT não contém nenhum dispositivo que autoriza deduzir 
que o empregador, por previsão legal, possui o “poder disciplinar”. Na 

77  MORAES FILHO, Evaristo. O direito e a ordem democrática, p. 134.
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realidade, somente há referência à limitação da suspensão contratual 
quando decorrente da aplicação de uma sanção contratual (art. 474). 

Essa situação, porém, diferencia-se das legislações dos países 
que nos servem de referência. Assim, por exemplo, o poder disciplinar 
está previsto no art. 328 do Código do Trabalho78. Na França, o Code 
du Travail se refere ao poder disciplinar no artigo L1331-179. Na Itália 
há referência no art. 2.106 do Código Civil80 e na Espanha no art. 
58 do Estatutos dos Trabalhadores81. Já na Alemanha, distanciado da 
teoria da comunidade, hoje inexiste norma estatal geral prevendo a 
aplicação de sanções disciplinares. Sua disciplina, assim, está reservada 
ao contrato individual ou às normas coletivas82. 

No Brasil, porém, apesar de não previsto em norma estatal, os 
doutrinadores e a jurisprudência83, de um modo geral, apontam que 
este poder seria decorrente do poder de direção. Partem do pressuposto 
de que, se a lei assegura a direção do trabalho subordinado (art. 2º da 
CLT), por lógico caberia assegurar o poder disciplinar, a fim de poder 
exercer seu comando. E do poder disciplinar decorreria os “deveres de 
obediência, diligência e fidelidade” dos empregados84. 

Esse entendimento, porém, passa ao largo, bem distante, da 
teoria contratualista. Na realidade, essa ideia de que o empregador 
pode aplicar sanções disciplinares ao empregado tem respaldo na 
teoria da “comunidade da empresa” (institucionalista). Isto é, como o 
trabalhador se insere na empresa, ficando sob direção do empregador, 
que passa a deter o “poder disciplinar’, ao empregado cabe atuar em 

78  PORTUGAL. Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, Aprova a revisão do Código do Trabalho. 
79  FRANÇA. Code du Travail. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative). 2007. 
80  ITÁLIA. Il Codice Civile Italiano. R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice 
Civile. 
81  ESPANHA. Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores
82  RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Do fundamento do poder disciplinar laboral, p. 68.
83  Por todas, cf. BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais. E-RR-132200-79.2008.5.15.0120.
84  SÜSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, José de Segadas. TEIXEIRA FILHO, 
João de Lima. Instituições de direito do trabalho. V. 1. 19 ed., p. 249.
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diligência, fidelidade e obediência85. Logo, ao empregador cabe impor 
sanções disciplinares para fazer valer seu poder de comando.

Ora, é inconcebível que numa relação contratual se possa deduzir 
que uma das partes possa impor sanções contratuais (e não denomina-
das como “disciplinares”) sem prévia pactuação. Ninguém concebe, por 
exemplo, que o locatário possa impor uma sanção sem prévia previsão 
contratual ou em qualquer outra espécie de contrato, seja qual for a sua 
natureza. Da mesma forma, é inconcebível que uma empresa prestadora 
de serviços de telefonia possa impor sanções ao consumidor sem prévia 
previsão expressa no contrato (ainda que de adesão). 

Doutrina e jurisprudência trabalhistas brasileiras, mais do que 
majoritária, quase unânime (pois sem adesão deste Autor), não só 
admitem essa possibilidade, como aceitam que o tipo infracional e a 
sanção sejam definidas pelo empregador, pós-facto. Ou seja, não só 
admitem a possibilidade de aplicação da sanção, como aceitam que o 
empregador disponha qual seja a conduta faltosa e qual será a sanção, 
isto tudo, em geral, pós-facto, pois, em regra, as empresas não criam um 
regulamento disciplinar, que, se existente, poderia ser considerado uma 
cláusula contratual, ainda que por simples adesão do empregado. Logo, 
o tipo infracional e a sanção, em geral, são definidos após o fato ocorrer. 

Em verdade, para o verdadeiro contratualista liberal a CLT 
haveria de ser interpretada como não tendo limitada a autonomia das 
partes quanto à pactuação de cláusulas sancionatórias. Como a lei não a 
prevê, mas também não a veda, as partes estariam livres para dispor, em 
contrato individual ou em norma coletiva, sobre as sanções contratuais, 
assim como ocorre na Alemanha. 

Mas, à luz da Constituição Federal atual, de índole social, 
poder-se-ia, na realidade, interpretar a CLT (pelo “contratualista 
social”) como tendo ela admitido a pactuação de forma individual ou 

85  SÜSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, José de Segadas. TEIXEIRA FILHO, 
João de Lima. Instituições de direito do trabalho. V. 1. 19 ed., p. 249. 
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por norma coletiva das sanções contratuais (como sustentado pelos li-
berais, em respeito à autonomia da vontade), mas desde que observado 
um prévio procedimento (devido processo legal) para sua aplicação 
de modo a evitar os abusos. No caso, considerando a assimetria da 
relação individual, dada a vulnerabilidade do empregado, as sanções em 
detrimento dos trabalhadores poderiam ser pactuadas, mas desde que 
previsto um procedimento prévio à sua aplicação, assegurado o direito 
de defesa, incidindo na relação de emprego a cláusula do respeito ao 
devido processo legal.

Observe-se, então, que em relação ao denominado “poder disci-
plinar” (i.e., faculdade de impor sanções contratuais), três poderiam ser 
a interpretação do que se extrai da CLT. A institucional (que admite ser 
inerente aos “poderes” do empregador), a contratual-liberal (exige prévia 
pactuação, em respeito à autonomia da vontade, sem obrigatório prévio 
procedimento) e a contratual-social (exige prévia pactuação, em respeito 
à autonomia da vontade, com obrigatório prévio procedimento).

As doutrina e jurisprudência brasileiras, porém, respaldadas no 
latente autoritarismo brasileiro, insistem em adotar, majoritariamente, 
a primeira opção, negando a natureza contratual do contrato de traba-
lho subordinado.

Aqui, ainda, cabe complementar que o art. 474 da CLT, quando 
dispõe que “A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho” não 
está implicitamente reconhecendo que essa sanção pode ser aplicada 
independentemente de prévia pactuação individual ou em norma 
coletiva. Esse dispositivo, na verdade, segundo a teoria contratualista, 
apenas limita a autonomia da vontade neste ponto. Ou seja, impli-
citamente prevê a possibilidade de as partes pactuarem as sanções 
contratuais. Contudo, limitando essa autonomia, veda a pactuação da 
suspensão contratual por mais de 30 (trinta) dias. 
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Por fim, para bem demonstrar a perplexidade que decorre da 
teoria dominante no Brasil, vale destacar que a legislação consumerista 
considera abusiva a cláusula contratual que estabeleça “sanções, em 
caso de atraso ou descumprimento da obrigação, somente em desfavor 
do consumidor”86. Ou seja, no Brasil não pode ser pactuada cláusula na 
qual se estabeleça “sanções, em caso de atraso ou descumprimento da 
obrigação, somente em desfavor do consumidor”. Contudo, contradi-
toriamente, tem se admitido o direito de o empregador impor sanções 
em caso do descumprimento da obrigação por parte do empregado 
sem a necessidade de previsão contratual daquele também poder ser 
sancionado em caso de violação dos direitos dos trabalhadores. Neste 
caso, a via é de mão única, ao bel prazer do empregador!

Mas outros exemplos podem ser citados para revelar a adoção 
da teoria institucionalista no Brasil, como na interpretação dada à 
despedida por motivo disciplinar (ou por justa causa). 

4.3. DESPEDIDA POR MOTIVO DISCIPLINAR

Outra questão que bem revela a tendência institucional de 
nossa legislação e dos intérpretes se refere à despedida por motivo 
“disciplinar”. 

A CLT, em seu art. 165, chega a mencionar que a despedida é 
arbitrária quando “não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econô-
mico ou financeiro”. A doutrina, por sua vez, entende, em grande parte, 
que a despedida por motivo disciplinar teria natureza sancionatória. 
Seria uma pena aplicada ao empregado em decorrência de sua conduta 
contrária ao regulamento disciplinar. Logo, a partir desta conduta, o 
empregado poderia ser segregado da instituição, isto é, da “comunidade 
da empresa”, por ter faltado com os deveres de obediência, colaboração 

86  BRASIL. Ministério da Justiça. Portaria nº 4, de 13 de março de 1998. Dispõe sobre a adição de 
cláusulas abusivas ao elenco do art. 51, da Lei nº 8.078/1990, e do art. 22 do Decreto nº 2.181/1997.
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e fidelidade. O rompimento contratual, assim, funcionaria como uma 
pena a ser aplicada ao empregado em face de sua desobediência. 

Contudo, tendo em conta a natureza contratual do vínculo 
mantido pelo empregado e empregador, na realidade, deve-se inter-
pretar a expressão “disciplinar” no sentido de descumprimento do 
pactuado, do regulamentado, do disciplinado. Despedida por motivo 
disciplinar, assim, seria aquela decorrente da violação de uma regra 
que disciplina o contrato. Logo, a despedida por motivo disciplinar 
seria a faculdade contratual assegurada à parte contratante que pode 
provocar o rompimento do contrato em face do descumprimento de 
uma obrigação contratual pelo outro contraente. 

Ou seja, neste caso, ocorre o rompimento motivado tal como 
em diversas outras espécies contratuais em situações semelhantes, a 
exemplo, do locatário que pode pedir a rescisão do contrato de locação 
quando pactuado o uso do imóvel para fins residenciais e o locatá-
rio dar destinação comercial. Ou mesmo do rompimento motivado 
do contrato de plano de saúde quando o segurado procura fazer uso 
dos serviços médicos de forma indevida. E vejam que, em nenhuma 
dessas outras espécies contratuais, se fala em rompimento contratual 
enquanto “pena” a ser aplicada ao contratante. E tanto é assim que 
essa mesma faculdade é conferida ao empregado, que pode provocar 
o rompimento contratual quando o empregador descumpre com suas 
obrigações contratuais (“despedida indireta”). Mas ninguém diz que o 
empregador teria sido “indisciplinado”. 

Ou seja, na realidade, a denominada despedida por motivo 
disciplinar, do ponto de vista da teoria contratual, deve ser entendida 
como a faculdade conferida ao empregador de romper o contrato de 
forma motivada, sem que tenha que indenizar a parte contrária, quan-
do esta outra descumpre uma obrigação pactuada, isto é, disciplinada 
contratualmente.
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Não se trata, portanto, de qualquer pena-sanção contratual, 
ao contrário do que ocorre quando pactuado o pagamento de multas, 
aplicação de advertência, etc. 

4.4. RETROATIVIDADE

Um outro tema que bem revela a tendência brasileira de inter-
pretar o direito do trabalho à luz da teoria institucionalista se tem em 
relação à aplicação da nova lei de forma imediata, incidindo sobre os 
contratos de trabalho celebrados anteriormente, de forma retroativa. 

Ora, é sabido que a lei nova não incide de forma retroativa 
de modo a atingir o ato jurídico perfeito. Logo, firmado o contrato 
(ato jurídico) nenhuma lei posterior pode incidir de modo a alterar 
o que foi pactuado à luz da legislação anterior, sob pena de incidir na 
retroatividade.

Aqui, então, cabe lembrar que no debate acerca da retroativi-
dade da lei é preciso ter em mente as três situações nas quais podem 
ocorrer a incidência da lei nova em relação ao ato jurídico perfeito. 
Aqui, então, cabe distinguir a retroatividade máxima, média e mínima. 

Retroatividade máxima ocorre quando a lei nova retroage para 
atingir os atos ou fatos já consumados na vigência da lei anterior. Seria o 
exemplo da lei nova que estabelecesse um percentual máximo de juros e 
ordenasse a restituição de tudo que foi pago a maior antes da vigência da 
lei nova, mesmo que quitado na égide da lei anterior mais liberal. 

Retroatividade média se tem quando a lei nova, sem atingir os 
atos ou fatos anteriores à sua vigência, alcança os seus efeitos ainda 
não ocorridos (efeitos pendentes). É o exemplo da nova lei que impõe 
a redução da taxa de juros, passando ela a incidir sobre as prestações já 
vencidas (fato passado) de um contrato, mas ainda não pagas (efeitos 
pendentes).

Por fim, temos a retroatividade mínima que seria aquela que 
se verifica quando a nova lei incide imediatamente sobre os efeitos 
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futuros dos atos ou fatos passados, não alcançando, porém, aqueles 
cujos efeitos estão pendentes. É o exemplo da lei nova que reduz a 
taxa de juros e que somente se aplica às prestações que irão vencer 
após a sua vigência (prestações vincendas). Aqui neste caso, tem-se a 
retroatividade da lei nova na medida em que ela passa a incidir sobre o 
ato jurídico perfeito firmado anteriormente à sua vigência, atingindo-o 
para o futuro. Não afeta os fatos anteriores, nem os efeitos pendentes, 
mas atinge o ato jurídico perfeito para o futuro. 

Vejam, assim, que nas duas primeiras hipóteses a lei age sobre o 
passado (facta praeterita e facta pendetia), ainda que, na retroatividade 
média, apenas sobre os efeitos pendentes. Atinge, assim, neste caso, os 
fatos geradores de direitos ocorridos na vigência da lei anterior.

Controversa, porém, é a terceira situação apontada como de 
retroatividade mínima. Isto porque há autores87 que sustentam que, 
neste caso, inexiste a situação de retroatividade. Argumenta-se que a 
lei nova não estaria voltada para os fatos passados, mas apenas para 
regular os efeitos de fatos ou atos que venham a ocorrer já na vigência 
da lei nova (facta futura). 

Paul Roubier88 segue a mesma linha, adotando o que se 
denominou de teoria subjetiva. Contudo, ele reconhece que se a lei 
nova afeta, ainda que somente os efeitos que decorrem da aplicação 
da cláusula contratual em relação a fatos ocorridos na vigência da lei 
nova, sem dúvida ela terá efeito retroativo. Este autor, porém, procurou 
distinguir o que seria fruto de acerto contratual dos contratantes do 
que é inserido ao contrato por força do estatuto legal, que, neste caso, 
teria efeito imediato. 

Já Colin e Capitant89 apontam que em matéria de direito 
contratual ou obrigacional descaberia esse efeito mínimo, por exceção 

87  PLANIOL, Michel, RIPERT, Georges, BOULANGER, Jean. Tratado de derecho civil segun el 
Tratado de Planiol, p. 95
88  Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps, p. 177
89  Cours élémentaire de droit civile français., p. 160
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à regra da aplicação imediata da lei nova aos atos jurídicos firmados 
anteriormente, reconhecendo que, de fato, estar-se-ia diante da retro-
atividade da nova lei. 

No Brasil, por sua vez, o STF, ao julgar a ADI n. 49390, adotou 
o entendimento de que mesmo a retroatividade mínima não encontra 
agasalho no direito constitucional. Essa, pois, é a teoria adotada pela 
Corte Suprema brasileira, reiterada em diversas outras decisões pos-
teriores, não admitindo, assim, a incidência da lei nova aos contratos 
firmados anteriormente à sua vigência. Adotou, assim, a teoria objetiva, 
defendida por Carlo Francesco Gabba91, rejeitando a doutrina aceita 
por parte dos juristas brasileiro92. 

Neste sentido, cabe mencionar parte da ementa da decisão 
proferida na ADI n. 493:

Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados 
anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade 
mínima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato 
ocorrido no passado. - O disposto no artigo 5, XXXVI, da 
Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infra-
constitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito 
público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública 
e lei dispositiva. Precedente do STF - Ocorrência, no caso, de 
violação de direito adquirido.93

Esse mesmo entendimento é compartilhado por Orlando 
Gomes94, para quem “um contrato perfeito e acabado na vigência de 
uma lei permanece intocável, nas suas disposições, ainda no que diz 
respeito aos seus efeitos futuros”. No caso, segue-se a lógica de que 
“todas as consequências de um contrato concluído sob o império de 
uma lei, inclusivamente seus efeitos futuros, devem continuar a ser re-

90  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 493.
91  Teoria della retroativitá delle lege, p. 182-183.
92  FRANÇA, Rubens. Limongi. Direito intertemporal brasileiro. Doutrina da irretroatividade das leis e 
do direito adquirido, p. 420-422.
93  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 493.
94  Venda a termo de cacau; moeda de pagamento, p. 4.
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guladas por essa lei”. E “se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos 
celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade 
mínima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido 
no passado” 95. Isso porque, a aplicação da lei posterior incidirá sobre 
o fato gerador que decorre do cumprimento do contrato. Logo, sua 
incidência implicará em aplicação retroativa. 

Essa questão, porém, deve ser bem delimitada quando se trata 
de direito contratual. 

E aqui ainda cabe lembrar que o entendimento do STF quanto 
a não retroatividade da lei, por certo, não se aplica às situações ex-
cepcionadas na Constituição, a exemplo da lei penal mais benéfica ao 
réu, bem como àquelas nas quais se torna impossível a execução do 
contrato anteriormente firmado diante da lei nova. É o caso da lei nova 
que muda o padrão monetário. Na hipótese, se o contrato estabelece 
o pagamento de uma prestação na moeda então corrente e o padrão 
monetário é modificado pela lei nova, ou bem o pacto contratual deve 
ser resolvido em face da impossibilidade de satisfação do pagamento 
na moeda antiga ou se dar efeito retroativo à lei nova de modo a impor 
uma modificação no pactuado quanto à moeda a ser utilizada. No caso, 
prefere-se dar efeito retroativo à lei. 

Diga-se, ainda, que ao apreciar a ADI n. 493, o STF abordou 
a questão da incidência da lei nova mesmo quando esta contém dispo-
sitivos de ordem pública. Na oportunidade, ainda, tratou da incidência 
ou não da lei nova aos contratos regidos por normas imperativas. 

Em relação às leis de ordem pública, o STF deixou claro que, 
como a garantia da proteção do ato jurídico perfeito tem categoria 
constitucional e a Constituição não faz qualquer distinção entre as es-
pécies normativas, logo nem as leis de ordem pública podem retroagir 
de modo a afetar o ato jurídico perfeito. 

95  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 493.



235 RETORNE AO SUMÁRIO

O STF, ainda, na mesma oportunidade, definiu que mesmos os 
contratos nos quais suas cláusulas são mais frutos da incidência das nor-
mas imperativas do que do acerto individual de vontade, mesmo assim, 
eles não sofrem os efeitos da lei nova. Entende-se, com acerto, que 

apesar de impostas pela lei certas cláusulas como obrigatórias 
num contrato, uma vez apostas a ele passam a integrá-lo como 
fruto de ato de vontade inclusive da parte que a ele adere, em 
consequentemente, daí resulta que esse contrato, como ato 
jurídico perfeito, tem os seus efeitos futuros postos a salvo de 
modificações que lei nova faça com relação a tais cláusulas, as 
quais somente são imperativas para os contratos que vierem a 
celebrar-se depois de sua entrada em vigor.96

No caso, ainda que a norma contratual decorra da incidência da 
lei de ordem pública imperativa, “não por isso essas cláusulas deixam 
de integrar o contrato, que, como ato jurídico perfeito, está a salvo 
das modificações posteriores que outras leis de ordem pública venham 
impor redação dessas cláusulas”. 

Aliás, foi com base neste entendimento que, posteriormente, o 
STF, confirmando-o, decidiu, por exemplo, que o Código de Defesa do 
Consumidor não tinha efeito retroativo, sequer em sua feição mínima, 
de modo que este diploma legal não afetou os contratos firmados 
anteriormente à sua vigência97. 

Aqui, então, é preciso ter em mente que o contrato se regula 
pela lei em vigor na data de sua celebração. A ele se integram não 
somente as cláusulas livremente pactuadas pelos contratantes, nos 
limites da autonomia de vontade, mas também as regras que lhe são 
inseridas em face de leis imperativas ou de ordem pública. Regras 
expressas no contrato e regras impostas pela lei, portanto, formam um 
corpo ou bloco de cláusulas indivisíveis98 e que devem ser apreciadas 

96  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n. 493.
97  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário n. 205.999. 
98  ROUBIER, Paul. Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps, p. 385-393
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e cumpridas à luz da legislação vigente à época em que foram pactu-
adas99. O contrato, portanto, enquanto ato jurídico perfeito, rege-se 
pelas regras individuais, livremente pactuadas pelos contratantes, como 
pelas leis imperativas que agregam ao mesmo cláusulas imperativas. 
O bloco contratual, portanto, é composto pelas cláusulas pactuadas 
individualmente (ou coletivas) e pelas leis imperativas que vigoravam à 
época da celebração do contrato. 

A partir, então, do entendimento predominante no STF se 
pode concluir, em interpretação rigorosa, que a lei nova não afeta o 
contrato firmado na égide da lei anterior. Contudo, em geral, no direito 
do trabalho brasileiro, doutrina e jurisprudência, tendem a incidir a lei 
nova ao vínculo de trabalho firmado em data anterior sem respeitar a 
natureza jurídica contratual da relação jurídica como se ela fosse de 
natureza estatutária, institucional.

Ora, fazer incidir a lei nova ao contrato firmado anteriormente 
é ter que a relação jurídica firmada tem natureza institucional, ficando 
as partes sujeitas à legislação imposta estatutariamente pela “institui-
ção” que rege a “comunidade de trabalho”. Quando muito, se fosse o 
caso, haveria de ser incorporada a lei nova apenas quando ela visasse a 
melhoria social do trabalhador, em exceção à regra da irretroatividade, 
numa interpretação social do caput, in fine, do art. 7º da CF100. 

4.5. OUTROS EXEMPLOS

Neste trabalho, dado seu espaço, limitou-se a demonstração da 
interpretação institucionalista, nazifascista, do direito do trabalho bra-
sileiro aos três exemplos acima. Mas, muito mais se poderia exemplifi-

99  TEIXEIRA, Anderson V. Teixeira. O Direito Adquirido e o Direito Intertemporal a Partir do Debate 
entre Roubier e Gabba.
100  MEIRELES, Edilton. Reforma trabalhista e a retroatividade da lei mais benéfica ao trabalhador, p. 
19-28.
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car, a exemplo da interpretação relativa às regras que regem a jornada 
de trabalho dos gestores, a equiparação salarial, o desconto salarial, etc. 

Contudo, o que é preciso destacar é que, em todos esses exem-
plos, a interpretação que tem permanecido como vigorante no Brasil é 
aquela que encara o contrato de trabalho do ponto de vista da teoria da 
instituição, com sua característica nazi-fascista. E isso fica claro quando 
se despreza a vontade do empregado e se ressaltam o “inerente poder” 
do empregador e a “inerente sujeição” do trabalhador, daí porque se fa-
lar em “direito potestativo” (ao invés de cláusula contratual potestativa), 
“mera liberalidade do empregador” (ao invés de proposta contratual de 
iniciativa do empregador e aceitação pelo empregado com consequente 
celebração do pacto), poderes inerentes à relação de emprego (ao invés 
de faculdades contratadas), etc.

5. CONCLUSÃO

A partir do lançado neste trabalho se pode concluir que as 
ideias políticas que dominavam o ambiente brasileiro nos anos 30-40 
do Século XX, em especial os pensamentos positivistas, fascistas e na-
zistas, influenciaram sobremaneira os membros que elaboraram a CLT.

Coerente com as ideias dominantes, optou-se pela teoria 
institucionalista ao se elaborar a CLT, apesar desta se referir à natu-
reza contratual do vínculo mantido entre empregado e empregador. 
De qualquer modo, coerente com os ideais políticos dominantes e 
conforme a Constituição de 1937, fez-se a interpretação da legislação 
trabalhista segundo os mandamentos institucionalistas.

Com a implantação do regime democrático liberal em 1946 
era de se esperar a revogação da legislação trabalhista de clara feição 
fascista e institucionalista. Mas, apesar disto não ocorrer, era certo 
esperar que a CLT passasse a ser interpretada conforme os valores 
da Constituição de 1946. Isto, porém, também não ocorreu, já que os 
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intérpretes cultuavam a ideologia reinante nos anos da consolidação 
das leis trabalhistas. 

Passado o período da ditadura militar e revogada a Constitui-
ção autoritária de 1967, era de se esperar que a legislação trabalhista 
de feição fascista fosse revogada diante de sua plena incompatibilidade 
com a Constituição de 1988, já que esta optou pelo regime democrá-
tico de natureza social. Contudo, mais uma vez isto não ocorreu, já 
passados mais de 30 anos desde a sua promulgação. Mas, ao menos era 
de se esperar, mais uma vez, que a CLT passasse a ser interpretada à 
luz da teoria contratual, já agora contaminada com a feição social da 
Constituição de 1988. 

Verificou-se, porém, que as jurisprudência e doutrina trabalhista 
brasileiras, em sua maioria, continuam a interpretar as normas da CLT 
à luz da teoria institucionalista, como se a ordem constitucional não 
tivesse sido alterada desde 1943, ultrapassados quase 80 anos. Essa per-
sistente interpretação institucionalista, ao certo, reflete o pensamento 
conservador e, muitas vezes, fascista, da elite jurídica brasileira quando 
chamada a interpretar a legislação trabalhista. 

Ou seja, como lembrado por Arion Sayão Romita101, em rela-
ção ao direito do trabalho no Brasil impera a lógica leopardesca: “se 
quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude”102. 
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INTRODUÇÃO

Separação dos poderes, tutela de direitos e garantias funda-
mentais, sistema rígido de controle de constitucionalidade das normas: 
eis os pilares em que está assentado o modelo constitucional do Estado 
democrático de Direito brasileiro.

Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil a Constituição de 1988 estabeleceu a construção de uma socieda-
de justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, como 
forma de redução das desigualdades, bem como a promoção do bem co-
mum, sem qualquer distinção ou discriminação com base em elementos 
raciais, sociais, etários, dentre outros geradores de arbitrariedades.

A pacificação dos conflitos sociais em substituição à vontade 
das partes, de modo a evitar o exercício da autotutela e do exercício 
arbitrário das próprias razões, constitui função primordial do Poder 
Judiciário dentro do sistema de separação de poderes.

O acesso à Justiça é um direito-garantia concebido no Estado 
democrático de modo a permitir a todos, sem qualquer distinção econô-
mico-social, de postular diante do Poder Judiciário em razão da resistên-
cia de terceiro ao cumprimento espontâneo da obrigação ou pretensão.

Concebida inicialmente como órgão do Poder Executivo em 
suas origens, e vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, a Justiça 
do Trabalho ganhou importância na solução ou mesmo diminuição dos 
conflitos sociais havidos na relação entre capital e trabalho, dirimindo 
inicialmente as controvérsias relativas às relações de emprego.

A Justiça do Trabalho, como ramo especializado do Poder Judi-
ciário, passou ao longo de sua história por inúmeras alterações quanto 
à sua competência e composição, galgando capilaridade, de modo a 
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tentar assegurar o pleno acesso à Justiça àqueles que a procuram em 
todo o território nacional.

Em momento de crise econômica, com o aumento do número 
de desempregados na população economicamente ativa, em que a ati-
vidade industrial passa por aumento da capacidade ociosa na produção 
e que o setor de serviços não vem conseguindo movimentar a eco-
nomia, pululam debates sobre os limites da flexibilização dos direitos 
trabalhistas, ampliam-se os contornos que possibilitam a prevalência 
do negociado sobre o direito legislado, inclusive com a redução dos 
salários e da respectiva jornada laboral. 

Paralelamente a estes debates sobre o modelo protetivo do direi-
to material do trabalho, os meios de comunicação em geral reproduzem 
questionamentos ou mesmo afirmações no sentido de que a Justiça do 
Trabalho constituiria entrave para a recuperação do crescimento da 
economia brasileira e, sobretudo, põe em xeque se a manutenção da 
estrutura organizacional da Justiça do Trabalho se justificaria, diante 
do tamanho do orçamento destinado para seu custeio e manutenção 
em detrimento de sua arrecadação e da distribuição de direitos.

Nesse cenário de recessão econômica, onde a atividade gera-
dora de riquezas para o país apresenta estagnação ao longo dos três 
últimos anos, procurar-se-á investigar no presente trabalho científico 
os motivos pelos quais a Justiça do Trabalho brasileira torna-se ainda 
mais necessária em tempos de crise. Afinal, a quem interessa a extinção 
da Justiça do Trabalho no Brasil? Será que alguém se beneficiaria com 
seu desmonte? 

Definido o problema, a metodologia de pesquisa utilizada é a 
dialética, e parte da tese de que a Justiça do Trabalho é instituição 
criada e concebida para assegurar o direito ao pleno acesso à Justiça 
aos trabalhadores, que têm sonegados e violados direitos fundamentais 
sociais pelos detentores dos meios de produção.
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A negação em antítese é representada na afirmação de que 
a Justiça do Trabalho é uma instituição paternalista, concebida para 
proteger apenas uma das partes da relação capital x trabalho, e que a 
sua manutenção, nos moldes em que se encontra atualmente, constitui 
entrave para o desenvolvimento econômico.

A partir do conflito dialético entre tese e antítese, investigar-
-se-á a importância da manutenção da Justiça do Trabalho, como ins-
tituição necessária a assegurar o controle das negociações individuais e 
coletivas, bem como para solucionar os conflitos havidos nas relações 
de trabalho em geral.

1 JUSTIÇA DO TRABALHO E A SUA LUTA PELO 
RECONHECIMENTO 

Os conflitos decorrentes das relações de trabalho no Brasil 
inicialmente eram solucionados pela Justiça comum, responsável desde 
o século XIX pela solução dos conflitos decorrentes da prestação de 
serviços pessoal, firmada sob a forma jurídica de contrato de locação de 
serviços. O trabalho no Brasil era essencialmente fundado no modelo 
escravocrata, onde o trabalhador escravo não era considerado como 
sujeito de direitos.

No século XX, a economia brasileira era estruturada no setor 
primário de produção, especialmente na cultura do café desenvolvida 
por imigrantes italianos, tornou-se necessária a constituição de uma 
estrutura para solucionar os eventuais conflitos que pudessem advir da 
relação capital e trabalho. 

O primeiro embrião de um órgão especializado para a solução 
dos conflitos decorrentes das relações de trabalho tem a sua existência 
noticiada no ano de 1922, por meio da criação de um tribunal rural, 
composto por um Juiz de Direito, um representante dos trabalhadores 
rurais e outro dos empregadores3. 

3  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 22. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 33.
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Verificou-se que o questionamento existente à época era o papel 
do órgão colegiado na estrutura de julgamento, já que os representantes 
das partes não seriam imparciais e tenderiam a beneficiar os interesses 
de sua classe e a decisão competiria, em resumo, ao Juiz de Direito.

Essa discussão ganha importância por ter, de certo modo, in-
fluenciado o modelo adotado pela Justiça do Trabalho, que vigeu por 
quase 60 anos, até o final da representação classista com a Emenda 
Constitucional nº 24 de 1999. As mesmas críticas havidas ao modelo 
tripartite de julgamento foram direcionadas às Juntas de Conciliação 
e Julgamento.

Como bem lembra Ives Gandra Martins Filho4, o passado tem 
o condão de condicionar o futuro e o conhecimento das instituições, 
tais como foram concebidas. O conhecimento da história da Justiça 
do Trabalho permite compreender as suas características peculiares, 
especialmente quanto ao seu procedimento de julgamento, simpli-
ficação do sistema recursal, o papel normativo dos tribunais, dentre 
outras características, que a distinguem da Justiça comum Federal ou 
Estadual, além dos demais ramos das outras Justiças especializadas.

Ainda na década de 1930 foram constituídas no governo de 
Getúlio Vargas as Comissões Mistas de Conciliação, por meio do De-
creto nº 21.396/32, e as Juntas de Conciliação e Julgamento de caráter 
administrativo, por meio do Decreto nº 22.132/32, responsáveis, res-
pectivamente, pela conciliação em dissídios coletivos e pelo julgamento 
dos dissídios individuais em matéria do trabalho.

As Juntas de Conciliação e Julgamento tinham a peculiaridade 
de serem órgãos administrativos, compostas por uma pessoa nomeada 
pelo Ministério do Trabalho, que podia ser um magistrado, um advo-
gado ou um funcionário e mais dois vogais, representantes da categoria 
patronal e dos empregados. 

4  FERRARI, Irany; NASCIMENTO, Amauri Mascaro; MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. 
História do trabalho, do direito do trabalho e da Justiça do Trabalho: homenagem a Armando Casimiro 
Costa. 3. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 153.
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As Juntas de Conciliação e Julgamento eram capazes de impor 
uma solução jurídica ao caso concreto. No entanto, careciam tais ór-
gãos administrativos de competência executória das decisões, caso não 
adimplidas espontaneamente pelos devedores. A competência para a 
execução pertencia exclusivamente à Justiça Comum5.

Discutiu-se em 1937 acerca da inclusão da Justiça do Trabalho 
como ramo do Poder Judiciário, já que o artigo 139 da Constituição 
de 1937 expressamente ressalvou às disposições relativas ao recruta-
mento e às prerrogativas da Justiça Comum, não obstante ter atribuído 
competência para dirimir os conflitos havidos entre os empregados e 
empregadores.

Assim, a partir do novo marco constitucional de 1937, criou-se 
um debate sobre a integração da Justiça do Trabalho como parte do 
Poder Judiciário (e não mais como parte do Poder Executivo), já que 
suas decisões substituíam a vontade das partes e eram executáveis 
em sua própria estrutura, não obstante a Constituição ter ressalvado 
a prerrogativa dos seus julgadores. No entanto, em 1943, o Supremo 
Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 
6.310 reconheceu o caráter jurisdicional das decisões proferidas pelo 
então Conselho Nacional do Trabalho6.

A Justiça do Trabalho foi regulamentada pela Lei nº 1.237/39, 
tendo sua composição estabelecida em Juntas de Conciliação e Julga-
mento (órgãos de primeiro grau), Conselhos Regionais do Trabalho 
(órgãos de segundo grau) e o Conselho Nacional do Trabalho (órgão 
superior). A composição destes órgãos era tripartite, com participação 
de representantes das classes patronal e dos empregados, frisando-se a 
peculiaridade do magistrado ter mandato.

5  DAIDONE, Décio Sebastião. Direito processual do trabalho: ponto a ponto. 4. ed. São Paulo: LTr, 
2016, p. 19.
6  SÜSSEKIND, Arnaldo. O cinquentenário da Justiça do Trabalho. In: Revista do Tribunal Superior 
do Trabalho. vol. 60. São Paulo: LTr, 1991, p. 17.
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Com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho em 
1943, aos órgãos de primeiro grau foi atribuída a competência para 
apreciar os inquéritos administrativos e ao Conselho Nacional do 
Trabalho a possibilidade de estabelecimento de prejulgados, referentes 
à interpretação da jurisprudência, com caráter vinculante aos órgãos 
hierarquicamente inferiores.

A Constituição de 1946, após o Estado Novo, estabeleceu a 
criação do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do 
Trabalho e das Juntas de Conciliação e Julgamento, estas agora presi-
didas por um magistrado togado, previamente submetido a concurso 
público, e possuidor das garantias da inamovibilidade, vitaliciedade e 
da irredutibilidade remuneratória. Foram mantidos os juízes classistas, 
representantes das categorias patronais e dos empregados, com man-
dato de três anos. A representação classista somente veio a ser extinta 
com o advento da Emenda Constitucional nº 24 de 1999.

A história da Justiça do Trabalho é marcada, como se observa, 
pela própria necessidade de reconhecimento de pertencimento ao 
Poder Judiciário. O reconhecimento como órgão do Poder Judiciário 
somente foi alcançado em um primeiro momento por meio de decisão 
judicial por parte do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o dis-
posto no artigo 139 da Constituição de 1937. 

Os principais obstáculos a esse reconhecimento da Justiça do 
Trabalho são atribuídos historicamente ao interesse econômico de 
manutenção do status quo, centrado na manutenção da propriedade e do 
patrimônio. Daí se explica, em um primeiro momento, os motivos pelos 
quais a Justiça do Trabalho não detinha uma organização estruturada 
até a década de 1930, e, somente em 1943, ter sido reconhecida como 
integrante do Poder Judiciário, deixando de ser um órgão administrativo.

Superado o desafio de ter reconhecida a sua identidade como 
órgão do Poder Judiciário, o que restou plenamente consolidado com 
o modelo constitucional democrático de 1988, a Justiça do Trabalho 
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passa no atual momento por novos desafios, que colocam em xeque 
o seu próprio funcionamento e existência, especialmente em razão de 
cortes orçamentários e discussões sobre a necessidade de se manter a 
sua estrutura. 

2 A GARANTIA FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA 
DO TRABALHO

A garantia constitucional do acesso à Justiça, no paradigma 
do Estado liberal de Direito, deu-se, em um primeiro estágio, pela 
construção de mecanismos meramente formais, como a garantia da 
assistência judiciária gratuita aos hipossuficientes econômicos e da 
disponibilização de advogados públicos, como forma de assegurar às 
partes o direito de ação e de defesa. 

Especificamente na Justiça do Trabalho, esse movimento inicial, 
denominado como a primeira onda de acesso à Justiça7, foi efetivado 
por meio de duplo mecanismo de proteção previsto na Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

O primeiro instrumento de acesso à Justiça do Trabalho foi 
a própria garantia de isenção de custas processuais e de cobrança de 
emolumentos ao hipossuficiente econômico, bastando para tanto 
que o trabalhador declare a condição de hipossuficiente econômico 
ou perceba remuneração inferior a dois salários-mínimos para que o 
órgão judicial, inclusive de ofício, conceda o benefício da gratuidade 
de justiça.

No entanto, a mera garantia de ausência de dispêndio financeiro 
com o custeio do processo é incapaz de, por si só, garantir o pleno acesso 
à jurisdição, especialmente nas relações onde as partes, por circunstân-
cias fáticas diversas, se encontram em posições jurídicas antagônicas e 
desniveladas, como, por exemplo, nas relações empregatícias.

7  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1988, p. 9.
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As relações de emprego são caracterizadas pelo elemento da 
subordinação jurídica dos empregados aos detentores dos meios de 
produção8. Essa relação de dependência permite que, em um orde-
namento jurídico, no qual há mais de 25 anos da data da promulgação 
da Constituição o direito fundamental social contra as despedidas 
arbitrárias sequer sofreu qualquer regulamentação, o acesso individual 
à justiça seja, em regra, de fato restrito apenas àqueles trabalhadores 
que tiveram seus contratos de trabalho extintos.

Um segundo mecanismo inserido ainda na primeira onda 
renovatória do acesso à Justiça, especificamente à Justiça do Traba-
lho9, diz respeito à possibilidade de utilização do jus postulandi para o 
ajuizamento de reclamação trabalhista em primeiro grau de jurisdição.

O acesso à Justiça, por meio da utilização do jus postulandi, 
assegura às partes o pleno acesso ao Poder Judiciário, permitindo ao 
hipossuficiente econômico que apresente sua reclamação trabalhista, 
ainda que oralmente, sem a necessidade de constituir advogado para a 
demanda10. A demanda, caso não apresentada por escrito, será reduzida a 
termo por servidor da Justiça do Trabalho e imediatamente distribuída.

Este mecanismo busca conceder ao trabalhador a possibilidade 
de ingressar em Juízo sem maiores dispêndios financeiros, assegurando 
a efetividade da garantia fundamental do acesso à Justiça. O Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstituciona-
lidade 1.127-8/DF, reconheceu a possibilidade de apresentação de 
reclamação trabalhista diretamente pela parte, sendo dispensada a 
participação do advogado.

8  Para o aprofundamento do conceito de subordinação jurídica, vide: GAIA, Fausto Siqueira. Uberização 
do trabalho: aspectos da subordinação jurídica disruptiva. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 280.
9  Além da Justiça do Trabalho, é assegurado o direito ao ajuizamento de ação de parte, sem assistência 
de advogado, nos Juizados Especiais Cíveis estaduais em causas cujo valor não ultrapasse 20 salários-
mínimos, nos Juizados Especiais Federais e em procedimentos especiais, como o Habeas Corpus.
10  MENEGATTI, Christiano Augusto. O jus postulandi e o direito fundamental de acesso à justiça. 
São Paulo: LTr, 2011, p. 20.
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O Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, editou a súmula 
425 restringindo o exercício do jus postulandi apenas às demandas 
apresentadas junto às Varas do Trabalho e ao Tribunal Regional do 
Trabalho, excetuando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado 
de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do 
Trabalho. Os precedentes que deram origem à súmula 425 do TST 
reconheceram que o manejo das ações especiais acima referidas e de 
recurso junto ao TST demanda conhecimento técnico específico, 
incompatível com o exercício do jus postulandi.

O receio do desemprego e de possíveis retaliações coloca o 
trabalhador lesado em direitos fundamentais sociais em um verdadeiro 
dilema, que pode pôr em risco a sua própria sobrevivência. Daí porque 
foram constituídos instrumentos, em um segundo estágio de desen-
volvimento, para a tutela coletiva de direitos, conferindo a legitimados 
extraordinários a aptidão para em Juízo postularem em nome próprio 
direitos de uma coletividade.

A segunda onda de acesso à justiça, designação dada por Mauro 
Cappelletti e Bryan Garth11 para esse movimento, implica a abertura para 
que um interesse coletivo seja representado judicialmente por uma parte 
adequadamente estruturada, com um corpo de profissionais técnicos e 
habilitados, para a persecução da tutela desses direitos metaindividuais. 

Na Justiça do Trabalho, especificamente, trata-se da possibi-
lidade de ajuizamento de ações coletivas por sindicatos, associações e 
pelo próprio Ministério Público do Trabalho, legalmente considerados 
como legitimados extraordinários para a tutela de direitos coletivos, 
difusos e individuais homogêneos. 

A ampliação da legitimação extraordinária permite ao traba-
lhador o ingresso ao Poder Judiciário por meio das chamadas ações 
“sem rosto”, expressão adequada cunhada por Marcos Neves Fava12 
para designar as chamadas ações coletivas.

11  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Op. cit., p. 50.
12  FAVA, Marcos Neves. Ação civil pública trabalhista: teoria geral. 2. ed. São Paulo: LTr, 2008, p. 85.
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Esses instrumentos colocados à disposição do jurisdicionado 
para o acesso à Justiça do Trabalho asseguram ao trabalhador a possi-
bilidade de não sofrer retaliações pelo simples ingresso em juízo para o 
restabelecimento de um direito violado.

A garantia do acesso à Justiça não deve ser concebida de forma 
restritiva à noção de porta de acesso ao Poder Judiciário. Este aspec-
to da garantia do acesso à Justiça representa apenas o seu conteúdo 
formal. É incompleta a noção de acesso à justiça quando concebida 
apenas como garantia restrita ao direito de ajuizamento das demandas, 
sem que se assegure àqueles que batem às portas do Poder Judiciário a 
efetiva entrega do bem da vida. 

A plenitude desse direito fundamental passa pela mudança 
da própria forma de concessão da tutela jurisdicional e também pela 
simplificação de procedimentos, sem que haja prejuízo a outras garan-
tias fundamentais como o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao 
devido processo legal.

Nesse passo, a Justiça do Trabalho apresenta-se como Justiça 
de vanguarda, em razão da própria natureza jurídica alimentar do 
direito discutido na relação jurídica subjacente, pois apresenta em seus 
procedimentos mecanismos simplificadores que conferem celeridade 
processual ao seu procedimento, como a utilização dos princípios da 
oralidade e da simplicidade, a realização de audiências unas de conci-
liação, instrução e julgamento, a execução desenvolvida de ofício como 
fase de um processo judicial sincrético13, dentre outros mecanismos.

Todas essas peculiaridades da Justiça do Trabalho conferem à 
garantia constitucional do acesso à Justiça contornos que impactam 
diretamente em seus números, especialmente na sua taxa de congestio-
namento nas fases cognitivas e de execução.

13  FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Ações sincréticas e embargos de retenção por benfeitorias no atual 
sistema e no 13º anteprojeto de reforma do Código de Processo Civil: enfoque às demandas possessórias. 
Revista de Processo, São Paulo, v. 25, n. 98, p. 11, abr./jun. 2000.
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O Conselho Nacional de Justiça, por meio do relatório Justiça 
em Números no ano de 201514, aferiu que no primeiro grau de juris-
dição da Justiça Estadual comum e nos Juizados Especiais, a taxa de 
congestionamento era de 80%, enquanto no segundo grau a taxa de 
congestionamento era de 46%. Já na Justiça do Trabalho, no mesmo 
período, a taxa de congestionamento no primeiro grau era de 51% e no 
segundo grau de 32%.

Esses números revelam que a eficiência da Justiça do Trabalho 
em comparação com a Justiça Estadual, na redução dos processos do 
seu acervo, é medida na ordem de quase 57% no primeiro grau de 
jurisdição e de 43% no segundo grau de jurisdição. 

No Relatório da Justiça em Números de 202015, por sua vez, 
temos que a eficiência da Justiça do Trabalho se mantém perante os 
demais ramos da Justiça, apesar dos impactos da consolidação da Lei 
13.467/2017. A taxa de congestionamento da Justiça Comum está na 
ordem de 71%, ao passo que na Justiça do Trabalho esse percentual é 
de 52%.

Esses dados revelam que a eficiência da Justiça do Trabalho 
representa, em última análise, maior celeridade na entrega do bem da 
vida àqueles que a procuram, o que consequentemente assegura a efe-
tividade do princípio fundamental à proteção ao trabalhador e permite 
a redução das desigualdades sociais.

Conforme lições de Miguel Reale Júnior16, a demora na entrega 
da prestação jurisdicional representa a própria denegação da justiça, 
não apenas como valor, mas bem fundamental. 

14  Conforme relatório Justiça em Números para o ano de 2015, disponível no sítio do Conselho 
Nacional de Justiça no endereço eletrônico: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-
de-priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao. Acesso realizado no dia 14 de 
janeiro de 2017, às 10h.
15  Conforme relatório Justiça em Números para o ano de 2020, disponível no sítio do Conselho 
Nacional de Justiça no endereço eletrônico: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-
V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf. Acesso realizado no 
dia 04 de julho de 2021, às 13h.
16  REALE JÚNIOR, Miguel. Valores fundamentais da reforma do Judiciário. Revista do Advogado, 
São Paulo, v. 24, n. 75, pp. 78-82, abr. 2004.
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A Justiça do Trabalho, apesar das inúmeras vicissitudes que atu-
almente atravessa e que colocam em risco o seu próprio funcionamento, 
como cortes orçamentários, retirada de projetos de lei para a criação de 
novas unidades judiciárias e de realização de concursos públicos para 
o provimento dos cargos de magistrados e servidores, vem garantindo 
àqueles que a procuram a entrega do bem da vida, em tempo razoável e, 
assim, assegurando o acesso à Justiça em sua acepção material.

A celeridade processual da Justiça do Trabalho representa um 
verdadeiro obstáculo àqueles que pretendem postergar o cumprimento 
de obrigações trabalhistas. Os interesses do capital, portanto, passam 
pelo estrangulamento do funcionamento da Justiça do Trabalho, com 
redução de verbas de custeio e de manutenção, com o objetivo de tor-
nar sem efetividade a garantia constitucional fundamental do acesso à 
Justiça em sua acepção material.

3 MODELO JURÍDICO NEOLIBERAL E OS INTERESSES 
DO CAPITAL

As relações econômico-financeiras em escala mundial, inseridas 
no fenômeno da globalização17, associadas à massificação das relações 
sociais18, vêm provocando diversas alterações nas organizações em-
presariais, com reflexos diretos nas relações de trabalho havidas entre 
empregadores e trabalhadores.

O antagonismo presente na relação entre o capital e o traba-
lho no sistema de produção capitalista representou em um primeiro 
momento a luta de classes19, redundando em uma nova organização e 

17  BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1999, p. 8.
18  PIMENTA, José Roberto Freire. A tutela metaindividual dos direitos trabalhistas: uma exigência 
constitucional. In: PIMENTA, José Roberto Freire; BARROS, Juliana Augusta Medeiros de Barros; 
FERNANDES, Nadia Soraggi (coordenadores). Tutela metaindividual trabalhista: a defesa coletiva dos 
direitos dos trabalhadores em juízo. São Paulo: LTr, 2009, p. 13.
19  MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. Tradução de Maria Lúcia Como. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2013, p. 9.
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de resistência da força de trabalho. Como resultado desse movimento 
organizado, foi alcançado pela classe trabalhadora, ao longo da história 
do direito do trabalho, um incremento do número de direitos sociais 
trabalhistas mínimos. Ao mesmo tempo, uma gama de direitos de li-
berdade foi assegurada aos detentores dos meios de produção, de forma 
a permitir a sua organização.

Os interesses do capital residem, dentro do atual modelo ca-
pitalista neoliberal, na redução de direitos trabalhistas, no privilégio 
do negociado em prejuízo do direito legislado, na precarização das 
condições de trabalho por meio de adoção de fraudes na contratação 
de pessoas naturais como pessoas jurídicas, terceirizações de atividades 
ligadas ao objeto social da empresa, tudo isso como instrumentos de 
maximização dos lucros, em detrimento da redução do sistema de 
proteção legal aos trabalhadores.

Como vimos, a criação da Justiça do Trabalho passou por di-
versas fases, desde o momento em que se apresentava como um mero 
órgão administrativo, com limitação de competência, vinculado ao 
Ministério do Trabalho, sem que seus julgadores possuíssem as garan-
tias já asseguradas aos magistrados da Justiça comum, passando pelo 
reconhecimento de sua identidade como órgão do Poder Judiciário 
apenas na década de 1940, passando pelo modelo de representação 
classista, até finalmente apresentar os seus atuais contornos.

A luta pelo reconhecimento de uma identidade da Justiça do 
Trabalho passou por inúmeros obstáculos construídos pelos próprios 
detentores do capital como mecanismo de manutenção do status a quo 
e da defesa da propriedade e dos meios de produção. 

Corrobora que o processo de busca pela identidade da Justiça 
do Trabalho encontra-se ainda em processo de construção o fato de 
que somente no ano de 2016 o Tribunal Superior do Trabalho foi re-
conhecido constitucionalmente, por força da Emenda Constitucional 
nº 92, como órgão do Poder Judiciário. 
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Todo esse histórico revela que é de interesse do capital a fragi-
lização da própria Justiça do Trabalho, utilizando como pano de fundo 
a própria crise econômica vivida nos últimos três anos no país. Para 
tanto, são utilizados diversos sofismas como argumentos para apontar 
a Justiça do Trabalho como uma das responsáveis pelo aumento do 
desemprego e da recessão econômica.

Diversos obstáculos à consolidação da Justiça do Trabalho, 
como parte integrante do Poder Judiciário, foram construídos com 
base em argumentos de que se trata de instituição paternalista, con-
cebida apenas para tutelar os interesses dos trabalhadores, parte mais 
vulnerável na relação de emprego20. 

Olvidam os críticos que parte significativa das pretensões 
deduzidas nas demandas trabalhistas é julgada improcedente ou par-
cialmente procedente, e que competem aos órgãos da Justiça do Tra-
balho aplicar, de modo imparcial, ao caso concreto princípios e direitos 
positivados protetivos, construídos pelos próprios órgãos legiferantes, 
legitimados pelo voto popular, ou mesmo pelos atores sociais por meio 
de negociação coletiva firmada, como expressão da autonomia da von-
tade, um dos primados do próprio modelo liberal de Estado.

Nesse mesmo sentido, Sérgio Pinto Martins afirma que:

Não é a Justiça do Trabalho que tem cunho paternalista ao 
proteger o trabalhador, ou o juiz que sempre pende para o lado 
do empregado, mas a lei que assim o determina. Protecionista 
é o sistema adotado pela lei. Isso não quer dizer, portanto, que 
o juiz seja sempre parcial em favor do empregado, ao contrário: 
o sistema visa a proteger o trabalhador21.

A afirmação de que a Justiça do Trabalho seria paternalista 
representa a própria negação do Estado democrático de Direito, já 
que seus julgados são construídos a partir do devido processo legal, 

20  ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A contratualização do processo das convenções 
processuais no processo civil. São Paulo: LTr, 2015, p. 165. 
21  MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 66.
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assegurando às partes o livre exercício do direito ao contraditório e à 
ampla defesa na formação do convencimento do órgão julgador, que 
tem o dever jurídico de fundamentar as suas decisões.

Outros sofismas são ainda apresentados, em argumentos do 
senso comum, de forma a fragilizar a atuação da Justiça do Trabalho. 
Nesse sentido, insere-se a alegação de que o custo de manutenção dessa 
Justiça especializada representa mais que os valores por ela distribuídos 
aos vencedores da demanda. 

O Poder Judiciário foi concebido, primordialmente, para subs-
tituir a vontade das partes na solução dos conflitos de interesses que 
lhe são apresentados, diante da restrição na utilização da autotutela 
como meio de composição das lides. A Justiça do Trabalho nesse con-
texto visa essencialmente solucionar os conflitos havidos nas relações 
de trabalho, onde as verbas discutidas apresentam natureza jurídica 
alimentar, constituindo o núcleo da dignidade do trabalhador.

Ao demandar no Poder Judiciário trabalhista, o trabalhador 
busca o recebimento de verbas sonegadas no curso da relação laboral, 
que não foram espontaneamente adimplidas pelo devedor do direito. 
A atuação da Justiça do Trabalho, nesse sentido, é essencial para resta-
belecer a ordem jurídica, dando a cada um o que é seu, na medida do 
seu direito.

Compreender a Justiça do Trabalho como instituição de exis-
tência onerosa, face aos valores que arrecada a título de contribuições 
previdenciárias, imposto de renda, emolumentos, custas processuais 
e, acima de tudo, das quantias distribuídas às partes, representa uma 
concepção equivocada da própria existência do Poder Judiciário. Este 
Poder da República tem por razão de ser, como vimos, a solução dos 
conflitos apresentados em sociedade, e não a distribuição de riquezas. 
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CONCLUSÃO

A Constituição de 1988 consolidou a Justiça do Trabalho como 
instituição permanente e integrante do Poder Judiciário da União, 
responsável, dentre outras atribuições, pela solução célere e efetiva dos 
conflitos havidos nas relações entre o capital e o trabalho. A Justiça do 
Trabalho consolidou-se como instituição independente, cujos mem-
bros gozam das prerrogativas da inamovibilidade, irredutibilidade de 
subsídios e, sobretudo, de independência funcional.

O conflito entre as partes das relações capital x trabalho passa 
por momentos de tensão no atual cenário da economia brasileira, 
marcado pelo incremento do desemprego, aumento da ociosidade 
na capacidade produtiva das empresas e um cenário de recessão, com 
redução das taxas de crescimento. 

Associado a essas questões macroeconômicas, houve o corte 
do orçamento da União para investimentos públicos e para o próprio 
custeio da Justiça do Trabalho, o que impacta diretamente na prestação 
jurisdicional. Por conta da redução orçamentária, diversos Tribunais 
Regionais do Trabalho tiveram que reduzir o seu horário de funcio-
namento, inclusive os serviços de segurança patrimonial e de limpeza, 
dentre outras providências, o que pode contribuir para a diminuição da 
celeridade processual.

Esse paradoxo havido entre o aumento do número de desem-
pregados, oriundos da crise econômica estrutural do Brasil e, conse-
quentemente, o aumento do número de ações ajuizadas na Justiça do 
Trabalho e, por outro lado, a redução do orçamento da União para o 
custeio e investimento na Instituição vai ao encontro dos interesses 
dos detentores dos meios de produção capitalista que, ao não adimplir 
obrigações do contrato de trabalho, veem na demora da prestação 
jurisdicional um meio de aumentar o seu fluxo de caixa.
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Associados ainda a esse momento conjuntural da economia, 
discursos surgem nos setores políticos e econômicos no sentido de 
propalar o sofisma de que o caráter paternalista da Justiça do Trabalho 
representaria verdadeiro entrave à própria recuperação da economia e 
que a sua extinção contribuiria para a saída desse momento.  

Olvidam os críticos representantes do capital que o papel da 
Justiça do Trabalho é o de pacificar conflitos. Suas decisões são cons-
truídas a partir do devido processo legal, assegurando às partes o livre 
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa na formação do 
convencimento do órgão julgador, que tem o dever jurídico fundamen-
tal de motivar as suas decisões.

Além disso, a extinção da Justiça do Trabalho não implicaria 
a eliminação do direito do trabalho, constituído essencialmente por 
normas de proteção ao trabalho, oriundas da vontade das categorias 
(convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho), como 
manifestação da autonomia da vontade, ou mesmo de outros órgãos de 
produção normativa (leis, medidas provisórias e sentenças normativas). 

Os conflitos trabalhistas não desaparecerão, mas sim serão 
apenas transferidos a outros órgãos do Poder Judiciário, incumbidos 
da solução dos litígios decorrentes da relação de trabalho, que terão 
de aplicar o mesmo direito material do trabalho, com suas regras e 
princípios basilares.

Manter a Justiça do Trabalho representa assegurar àqueles que 
têm seus direitos violados a celeridade na prestação jurisdicional, efeti-
vando, em última análise, a garantia fundamental da duração razoável 
do processo. Percebe-se que a Justiça do Trabalho continua tão ou mais 
necessária quanto nos primórdios de seu surgimento como instrumento 
de garantia mínima do cumprimento dos cânones relativos aos direitos 
fundamentais sociais previstos na Constituição de 1988 e ao próprio 
direito de acesso à justiça. 
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1. INTRODUÇÃO

Toda ação e toda escolha humana tem em mira um fim2 que, 
qualquer que seja, é perseguido por um sujeito ativo que o valoriza 
mais do que qualquer outro que ele possa conhecer quando começa a 
agir3. Neste sentido, considerando a natureza cívica da humanidade 
em seu discernimento acerca do bem e do mal, do útil e do nocivo, 
do justo e do injusto4, é possível compreender que as diversas escolas 
jurídicas fundam seus sistemas a partir de concepções acerca de qual é 
o fim último que a humanidade deve buscar. 

Dentro da sociologia do Direito, o método historicista analisa 
os nexos causais entre a ação e os significados atribuídos pelos seus 
agentes sociais. Dessa forma, entende ele que o Direito é construído 
por efeito de variadas combinações e recombinações de tradições, valo-
res e racionalidade5. Os atores sociais dessa construção são grupos de 
pressão, partidos, classes, indivíduos. Assim, busca-se entender as ações 
desses atores sociais a partir do sentido conferido pelos próprios agen-
tes, ou seja, ele põe seus estudos sob o prisma das formas de consciência 
individuais e concepções de mundo societárias que eles apresentam6. 

2  ARISTÓTELES. Metafísica, Ética a Nicômaco e Poética. São Paulo: Abril Cultural, 1984. página 49
3  HOPPE, Hans Hermann. A Ciência Econômica e o Método Austríaco. São Paulo: Instituto Mises 
Brasil, página 20
4 ARISTÓTELES. The politics. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/
Aristotle_Politics_01.pdf>. Acesso em: 27 Fevereiro 2022. Página 7
5  BARROSO, Márcia Regina Castro. A Sociologia do Direito em Max Weber. Revista da Faculdade 
Mineira de Direito, Belo Horizonte, v. 31, n. 16, p.41-53, jan. 2013. Disponível em: <http://periodicos.
pucminas.br/index.php/Direito/article/view/P.2318-7999.2013v16n31p41>. Acesso em: 02 mar. 2021
6  SOUZA, Jessé. A Ética Protestante e a Ideologia do Atraso Brasileiro. Rev. bras. Ci. Soc., São Paulo , v. 
13, n. 38, p. , Oct. 1998.  Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69091998000300006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 Apr. 2018. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-
69091998000300006. 
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Os sistemas jurídicos são uma combinação de princípios orga-
nizativos, valores morais, religiosos, filosofias de vida e outros elemen-
tos que, recombinados com os objetivos da administração, acabam por 
cristalizar uma institucionalidade peculiar em diferentes sociedades do 
planeta. Sua existência empírica possuí infinitas variações, resultantes 
da combinação de informações oriundas de fontes racionais e irracio-
nalistas (tradicional-afetivo-valorativas)7. 

Sob este prisma, examinar-se-á o impacto que elementos reli-
giosos da sociedade Brasileira do século XIX tiveram nos argumentos 
propostos pelo movimento abolicionista na justificativa de sua causa. 
Neste sentido, deve-se pôr em perspectiva os efeitos que a filosofia 
proeminente dentro do catolicismo daquele período, o tomismo, teve 
sobre a filosofia do Direito. Para além, deve-se perceber o reflexo desta 
em documentos oficiais do papado no trato da questão da escravidão. 
Por fim, a pesquisa se voltará ao exame destes elementos de filosofia 
do Direito dentro dos argumentos jusfilosóficos em favor da abolição 
da escravatura.

Deve-se realçar que este trabalho não tem qualquer pretensão de 
estimar a relevância da religião para essa causa, mas tão somente docu-
mentar aspectos desse entrelaçamento entre religião, filosofia e Direito.

2. O TOMISMO E A ESCRAVIDÃO

2.1. RELEVÂNCIA DA FILOSOFIA DE SANTO TOMÁS 
DE AQUINO DENTRO DA IGREJA CATÓLICA

A filosofia nasce entre os pagãos, mas encontra terreno fértil 
em meio ao Cristianismo. Pode-se documentar discussões acerca da 
filosofia grega mesmo entre os primeiros autores Cristãos, Tertuliano 

7  MELLO, Marcelo Pereira de.  A Sociologia do Direito de Max Webr: O Método Caleidoscópio. 
Disponível em: <http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=51&Itemid=170>. Acesso em: 26 mar. 2018
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e Clemente de Alexandria, que insistiam que o criador concebeu um 
mundo que pudesse ser compreendido através da razão8. Assim, sua 
teologia foi desenvolvida de forma a permitir que se conhecesse de ma-
neira mais apurada qual era a vontade divina que poderia ser clarificada 
com o desenvolvimento dos estudos ao decorrer do tempo9.

Santo Tomás de Aquino foi um monge da ordem mendicante 
dominicana do século XIII que dedicou sua vida à investigação dos 
principais problemas filosóficos e religiosos de sua época10. O grande 
desafio de Santo Tomás de Aquino era o mesmo de seu principal 
professor na Universidade de Paris, Santo Alberto Magno, que era 
comprovar o liame que conectasse filosoficamente a ciência com 
conhecimento de verdade, o mundo material com o logos divino11. 
Trata-se de uma questão essencialmente ontognoseologica, estabelecer 
a relação da mente humana com a natureza através da mediação do 
Logos, que, em última instância, é a mente de Deus12. 

Sua obra tem um caráter enciclopédico e tenta traduzir sua 
intuição fundamental da identidade entre a verdade de Deus e a reali-
dade do mundo. Em sua perspectiva, fé e razão jamais poderiam estar 
em conflito, porque o intelecto humano detém a marca do intelecto 
divino13. Sob este fundamento, Aquino explicita a existência de uma 
teologia natural que poderia ser discutida com aqueles que não aceita-
vam a autoridade da religião católica, tendo por fundamento a razão14. 

A importância que essa filosofia assume dentro do mundo 
Cristão é visível nas referências abundantes a Santo Tomás de Aquino 
entre os chefes da Igreja Católica. Papas que comandaram a Igreja 

8  STARK, Rodney. A vitória da Razão. Lisboa: Tribuna, 2007. Página 56
9  Idem. Páginas 58 e 59
10  VOEGELIN, Eric. Idade média até Tomás de Aquino: história das ideias políticas - volume II. São 
Paulo: É Realizações, 2012. Tradução Mendro Castro Henriques. CAPITULO 12, §1,a. 
11  JONES, Earl Michael.  Logos Rising: a history of ultimate reality. Indiana: Fidelity Press, 2020. 
Página 345
12  Idem. Página 346
13  VOEGELIN, Eric. Op. Cit. §1, c
14  Idem
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no período entre a vida de Santo Tomás e a abolição da escravatura 
no Brasil, como Clemente VI, Nicolau V, Bento XVIII, Urbano V, 
Inocêncio XII e Leão XIII, citam ele como referência para o entendi-
mento da fé católica15. 

Tamanha é sua relevância dentro da filosofia católica que, em 
11 de Abril de 1567, o Papa São Pio V publicou a bula Mirabilis Deus, 
entronizando Santo Tomás de Aquino dentre os doutores da Igreja. 
Nessa bula, o Papa reconhece expressamente que o trabalho de Santo 
Tomás em discernir a verdade do erro era fruto da providência de Deus16. 

2.2. A FILOSOFIA DO DIREITO DE SANTO TOMÁS DE 
AQUINO

O Direito obteve ganhos substanciais nos séculos XI e XII, par-
ticularmente na Itália, graças ao renascimento do direito romano, que 
motivou a formulação de uma ciência do Direito própria, que abrangia 
não somente os ensinamentos romanos, como também as leis bárbaras 
e as capitulares carolíngias que eram resumidas e comentadas17. 

Seu desenvolvimento se deu graças a uma resenha crítica das 
compilações de Justiniano, a Littera Bolonienses, que foi aceita como 
base indiscutível do Direito, sujeita a uma técnica de análise baseada no 
Trivium (Gramática, Retória e Dialética). Assim foi criado o primeiro 
corpo de leis sistemático da Europa medieval, cujo conteúdo contribuiu 
para as bases do Direito ocidental moderno nas mais diversas matérias, 

15  LEÃO XIII. AETERNI PATRIS: sobre a restauração da filosofia cristã conforme a doutrina de 
santo tomás de aquino. SOBRE A RESTAURAÇÃO DA FILOSOFIA CRISTÃ CONFORME A 
DOUTRINA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO. 1879. Disponível em: https://estudostomistas.org/
aeterni-patris-de-leao-xiii/. Acesso em: 02 mar. 2022. §75
16  PIO V. MIRABILIS DEUS. 1567. Disponível em: http://www.aquinate.com.br/wp-content/
uploads/2018/10/G-Faitanin-Bula-S%C3%A3o-Pio-V-Declara%C3%A7%C3%A3o-S%C3%A3o-
Tom%C3%A1s-como-Doutor-da-Igreja.pdf. Acesso em: 02 mar. 2022. . §3
17  BLOCH, Marc. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70, 2000. Página 142



268 RETORNE AO SUMÁRIO

desde os vícios de consentimento contratual até a aferição da culpa-
bilidade penal, mostrando grande complexidade em suas discussões18. 

 Dentro desse período de fartura para o Direito é que pode-se 
entender a contribuição de Santo Tomás de Aquino, que se propõe a 
oferecer um fundamento religioso a uma ordem jurídica que dialoga 
com a estrutura ontológica da existência humana.19 

Na doutrina tomista se entende que a “lei” é uma ordenação 
da razão para o bem comum emitida por alguém que toma conta da 
comunidade e que a promulga. Neste sentido, poderíamos predicar que 
a lei é um comando que induz as pessoas para um determinado fim 
valorado como bom pelo legislador. 

Isso significa que a lei pertence à razão humana, porque é da 
competência dela, ordenar o indivíduo para seus fins. A razão prática 
está sempre direcionada aos fins últimos da vida humana que seriam a 
felicidade e a bem-aventurança, e, portanto, a lei como produto da razão 
deve prestar atenção na ordenação para esses fins últimos. Afinal, toda 
a multiplicidade das coisas terrenas deve ter como objetivo se inteirar 
ao todo, como a imperfeição que deveria se direcionar a perfeição.

Neste sentido, São Tomás desenvolve um sistema de fonte de 
Direito que poderia ser exemplificado como um losango, com a lei 
eterna (Lex aetherna) solitária no topo da hierarquia, sendo tocada 
pela lei divina (Lex divina) e a lei natural (Lex naturalis) abaixo dela e, 
por fim, a lei humana (Lex humana)20. A lei eterna é a razão suprema 
existente em Deus, que está acima de todas as outras, regulamentando 
toda a criação divina, presidindo os fenômenos naturais e a existência 
humana21. Essa lei eterna só pode ser alcançada pelo homem com o 

18  WOODS JUNIOR, Thomas E. Como a igreja católica construiu a civilização ocidental. São Paulo: 
Quadrante, 2014. Página 181-183
19  Voegelin. Op.Cit §3, c
20  Aquinas, Thomas. Treatise on Law. Indianapolis: Hacket Publishing, 2000. Páginas 25-49
21  WOLKMER, Antonio Carlos. O pensamento político medieval: Santo Agostinho e Santo Tomás de 
Aquino. Disponível em: <https://132.248.65.10/publica/librev/rev/critica/cont/19/teo/teo2.pdf>. Acesso 
em: 22 mai. 2016
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amparo da lei natural, que é a simples participação da criatura na lei 
eterna através da razão de forma imperfeita, que deve ser balizada pela 
lei divina, ou seja, a lei revelada por Deus ao homem, de maneira a 
enxergar movimentos ocultos que ele normalmente não entenderia. E 
na parte mais baixa da hierarquia está a lei humana, que é a lei temporal 
que deriva da natural por obra do legislador que a põe e a faz valer22.

2.3. A INFLUÊNCIA DO TOMISMO NAS ATITUDES 
DO PAPADO ANTE A ESCRAVIDÃO INDÍGENA NAS 
AMÉRICAS

Os relatos dos maus tratos espanhóis aos nativos do novo 
mundo chegaram à Europa no século XVI, chocando a cristandade 
e motivando todo um movimento em direção à universalização dos 
direitos humanos23. 

Através da leitura dos tratados publicados à época que defen-
diam os direitos dos índios no novo mundo nos conduz a percepção de 
uma influência do losango tomista, particularmente quanto à doutrina 
da lei natural intrínseca no homem que pode o remeter ao sumo bem, 
que é Deus. 

Tanto no histórico discurso “Eu sou a voz que clama no deserto” 
(1511) do frade Antônio de Montesinos, quanto na defesa de Fran-
cisco de Vitória (1483-1546), pai do Direito Internacional moderno, 
em prol do direito dos aborígenes de ter um governo, pode-se observar 
uma base argumentativa fundada no jusnaturalismo tomista, susten-
tando que da própria dignidade do homem como animal racional se 
segue logicamente direitos naturais que devem se tutelados24.

22  BOBBIO, Noberto. O positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Icone, 1999. 
Página 20
23 WOODS JUNIOR, Thomas E. Op. Cit. Página 128
24  Idém 129-133
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Por exemplo, no tratado de Vitória sobre os indígenas, este 
defende que estes não estão impedidos de ser, seja pública ou priva-
damente, donos em razão de sua infidelidade a fé católica25. Para além, 
afirma que os Cristãos não podem ocupar seus bens e terras por essa 
razão26. Nega também ele os argumentos que, apelando a autoridade de 
Aristóteles, afirmam que os índios deveriam ser reduzidos a escravidão 
por serem servos por natureza devido a sua alegada falta de inteligên-
cia27. Pelo contrário, Vitória explica que Aristóteles jamais pretendeu 
afirmar que os mais sábios poderiam tomar para si o domínio dos 
outros, mas apenas que, por natureza, estes possuem melhor faculdade 
para imperar e governar28.

Discursos e doutrinas dessa natureza causaram impacto no 
Direito de seu tempo, tendo o Rei da Espanha elaborado leis que 
regulassem as relações dos espanhóis com os indígenas, como as Leis 
de Burgos (1512), de Valladolid (1513) e as Novas Leis (1542)29. 

Também se tornou doutrina expressa da Igreja Católica através 
do Papa Paulo III, onde foi emitida a bula Veritas Ipsa (1537), que 
condenava a tese de que os índios haviam de ser escravizados por serem 
inábeis para a Fé Católica e que eles só deveriam ser convertidos atra-
vés da pregação e exemplo de vida30. Este mesmo papa foi responsável 
pela encíclica Sublimus Dei, que reiterava a dignidade dos indígenas, 
porquanto humanos dotados de capacidade racional e afirmava que 
eles não deveriam ser tolhidos de suas liberdades e propriedades, sob 
pena de nulidade do ato31. 

25  VITÓRIA, Francisco de. Sobre o poder civil, os índios e a guerra. Porto Alegre: Concreta, 2017. 
Tradução de Luiz Astorga. 115
26  Idém
27  Idém. Página 120
28  Idém
29  Idém
30 PAULO III.  Veritas Ipsa.  1537. Disponível em: <http://www.montfort.org.br/bra/documentos/
decretos/veritas_ipsa/>. Acesso em: 02 mar. 2022.
31  PAULO III. Sublimus Dei: On the Enslavement and Evangelization of Indians. 1537. Disponível 
em: <http://www.papalencyclicals.net/paul03/p3subli.htm>. Acesso em: 02 mar. 2022.
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3. A IGREJA CATÓLICA NO BRASIL E A QUESTÃO DA 
ESCRAVIDÃO

3.1. O DEBATE DO CATIVEIRO INDÍGENA NO INÍCIO DO 
PERÍODO COLONIAL

Dom João III estabeleceu em 1532 a Mesa da Consciência 
e Ordens, um tribunal composto por legistas, canonistas e teólogos 
cuja competência era temas que fossem relevantes às obrigações de 
consciência do rei32. 

Este órgão foi provocado em 1567 pelo Cardeal Dom Henri-
que para decidir sobre a possibilidade de um pai vender o filho em caso 
de extrema necessidade e se alguém se podia vender a si mesmo, sendo 
maior de 20 anos. As partes que se engajaram nessa discussão foram o 
teólogo Padre Quirício Caxa e o bacharel em direito canônico Padre 
Manuel da Nóbrega33.

A discussão jurídica entre as partes teve como fundamento o 
direito romano, em conformidade com a tradição dos glosadores da 
época, assim como aos jusnaturalistas como São Tomás e seus suces-
sores da escolástica tardia. Nóbrega sustentou que o direito à liberdade 
não poderia comportar sua alienação porque tratava-se de um direito 
natural, que não se perderia senão quando uma razão fundada nesse 
mesmo direito natural o permitisse. Dessa forma, Padre Nóbrega expôs 
ao debate jurídico do Brasil colônia alguns dos primeiros argumentos 
registrados que colocaram em xeque os fundamentos jurídicos pelos 
quais se pretendia justificar a escravatura34.

Os efeitos da argumentação de Nóbrega implicaram em uma 
série de restrições para a escravidão indígena no Brasil. O ápice dessas 

32  MATHIAS, Carlos Fernando; NORONHA, Ibsen; MARCOS, Rui de Figueiredo.  História do 
Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Página 125
33  Idém. Página 126
34  Idém. Página 127
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restrições se cristalizou na Lei de 30 de Julho de 1609, que ordenou que 
todos os índios passassem, de imediato, a gozar de liberdade, reputando 
qualquer contrato ou sentença que determinasse seu cativeiro como 
nulo independente da conversão do indígena à fé católica35. 

A previsão estabelecida por essa lei foi relativizada e sofreu 
retrocessos em momentos subsequentes. Novas condenações papais 
ao comércio de escravos ocorreram nos séculos subsequentes, inclusive 
com ordens expressas de Bento XIV, em 1714, para que os bispos do 
Brasil se engajassem nessa causa36. Contudo, como explica Joaquim 
Nabuco, as bulas papais que condenavam a escravidão tornaram-se 
documentos ineficazes e obsoletos por culpa da indiferença religiosa 
dos próprios membros do clero situado no Brasil37. Independentemen-
te, tais provisões documentam a cristalização de elementos valorativos 
de caráter filosófico-religioso influindo diretamente contra a realidade 
escravagista já no período do Brasil colônia. 

3.2. O JUSNATURALISMO CATÓLICO NOS ARGUMENTOS 
CONTRA A ESCRAVIDÃO DO BRASIL IMPÉRIO

Em seu discurso para a assembleia geral e constituinte do país 
no ano de 1825, José Bonifácio, um dos patriarcas da independência do 
Brasil, manifestou sua opinião acerca da questão dos escravos. Inspirado 
com o que via no bem-sucedido exemplo dos movimentos Cristãos e 
filantrópicos da Inglaterra em favor da abolição, entendia que esse era 
um tema essencial para a futura prosperidade do país38. Notava Bonifácio 

35  SILVA, José Justino de Andrade e. Collecção Chronologica da Legislação Portugueza - 1603-1612. 
Lisboa: Imprensa de J. J. A. Silva, 1854. Página 271-273.
36 GRÉGORIO XVI.  IN SUPREMO. 1839. Disponível em: https://www.montfort.org.br/bra/
documentos/decretos/in_supremo/. Acesso em: 02 mar. 2022. §3
37  NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. São Paulo: Publifolha, 2000. (Grandes nomes do pensamento 
brasileiro da Folha de São Paulo). Página 78
38  SILVA, Jose Bonifácio de Andrada e. Representação à Assemblea Geral Constituinte e Legislativa 
do Imperio do Brasil Sobre a Escravatura. Paris: Typographia de Firmin Didot, 1825. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/518681. Acesso em: 02 mar. 2022. Páginas 5 e 6
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que os argumentos contrários ao abolicionismo, fundados em preceden-
tes do Direito Grego e Romano, ficaram obsoletos considerando os 
desenvolvimentos que foram adquiridos dentro da civilização Cristã no 
que tange ao direito natural e o divinamente revelado39. 

No ano de 1839, o Papa Gregório XVI publica uma nova 
condenação ao comércio de escravos, lamentando que ainda houves-
se resquícios de escravidão no mundo Cristão e afirmando que a lei 
revelada tinha por consequência lógica a rejeição dessa prática pelos 
fiéis40. No Brasil, o impacto dessa Bula dentro do debate jusfilosófico 
no seio da igreja é documentável. Dom Viçoso, bispo da cidade de 
Mariana em Minas Gerais, em um texto de 1840, refuta as teses de 
um padre favorável a escravidão usando a Bula de Gregório XVI como 
argumento autoritativo sobre a questão, juntamente com as opiniões de 
teólogos, jurisconsultos e filósofos41. 

Dom Viçoso também fundou o jornal, o Selecta Catholica, com 
a intenção de influenciar mudanças sociais no Brasil com base no tra-
dicionalismo francês. Dentro dessa escola de pensamento, a pessoa é 
entendida como corpo, ao mesmo tempo individual, social e cósmico42. 

Os ideais do jornal claramente se fundamentavam tanto com 
argumentos baseados em argumentos de lei revelada, quanto os da lei 
natural. No sentido da revelação, argumentou-se que na medida em 
que o Cristo vem à terra, a caridade desce a terra e se aclimata, amando 
pecadores, ricos, pobres, homens e mulheres sem distinção, o que im-
plicaria na incompatibilidade com a desumanidade da escravidão43. No 
que diz respeito à lei natural, ele nota que há uma aversão instintiva de 

39  Idem. página 11.
40 GREGÓRIO XVI.  IN SUPREMO. 1839. Disponível em: https://www.montfort.org.br/bra/
documentos/decretos/in_supremo/. Acesso em: 02 mar. 2022.
41  SANTIROCCHI, Ítalo Domingos.  EMANCIPACIONISMO CATÓLICO EM MEADOS 
DO SÉCULO XIX: d. viçoso e a selecta catholica. D. VIÇOSO E A SELECTA CATHOLICA. 
Disponível em: https://www.seo.org.br/images/Anais/Anais_II_Encontro/Italo_Santirocchi_completo.
pdf. Acesso em: 02 mar. 2022. Página 7
42  Idém
43  Idém, página 8
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qualquer indivíduo ao ato de ser escravizado, o que demonstra que o 
ato de escravizar viola o regramento natural44. 

Outras publicações católicas se engajaram no debate jurídico 
acerca da escravidão no período. Na década de 1870, o jornal O Após-
tolo, do Bispo Pedro Lacerda, passou a militar pela causa da abolição, 
com comentários a legislação de combate ao tráfico de escravos, di-
vulgação da Lei do Ventre Livre e incentivos para que os senhores 
concedessem alforrias aos escravos45. Outro bispo, Dom Benevides, em 
1887, apresentava a escravidão como uma oposição direta dos designí-
os de Deus, afirmando que a criação permitiu apenas a dominação do 
homem sobre os animais, mas não ao seu semelhante46.

Estes argumentos de tendência jusnaturalista e católica tam-
bém podem ser vistos em críticos da hierarquia da igreja no Brasil47. 
Nabuco era um forte crítico da falta de engajamento do clero nacional 
na causa da abolição, contrastando esta falta de engajamento com a 
forte participação dos religiosos na Inglaterra48. Contudo, na visão 
de Nabuco essa indiferença era uma deserção do Evangelho49, fruto 
de uma relação fetichista onde a religião não era senão um símbolo 
exterior sem nenhum significado50. 

Dentro da visão do autor, existe um paralelo entre as leis que 
regem o desenvolvimento dos Estados e as leis da matéria. De acordo 
com ele, a iniquidade que viola a liberdade humana sempre existirá, 

44  Idém, página 9
45  PEREIRA, Camila Mendonça. Abolição e catolicismo: a participação da igreja católica na extinção 
da escravidão no brasil. 2011. 140 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, História, Universidade 
Federal Fluminente, Niterói, 2011. Página 50
46  Idem. Página 53
47  Araújo, Ricardo Benzaquen deTerra de ninguém: escravidão e direito natural no jovem Joaquim 
Nabuco. Topoi (Rio de Janeiro) [online]. 2016, v. 17, n. 32 [Acessado 1 Março 2022] , pp. 7-21. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1590/2237-101X0173202>. ISSN 2237-101X. https://doi.org/10.1590/2237-
101X0173202.
48  NABUCO, Joaquim. A Escravidão. Recife: Massangana, 1988. Página 9
49  Idem
50  Idem. Página 32
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mas essa existência está condenada à marginalidade51. Mesmo quando 
esse tipo de mal assume uma posição central dentro da sociedade, 
a institucionalidade, a tendência natural é que o corpo volte ao seu 
equilíbrio do qual não pode sair impunemente52. A escravidão faz com 
que o Direito esteja contra a moral, os direitos civis contra os naturais53. 
Nesse sentido, a lei não pode mudar a essência das coisas, da mesma 
forma que a lei não faz do roubo ou do assassinato um direito, a lei 
humana não cria direitos do senhor sobre o escravo54. 

O contraste entre a inação do clero e os imperativos morais 
religiosos inerentes à causa abolicionista, levaram Nabuco a marcar uma 
reunião com o Papa Leão XIII, pedindo para que este novamente pres-
sionasse os religiosos do Brasil em favor da abolição. O Papa notou que 
a escravidão estava há muito tempo condenada pela igreja, mas Nabuco 
insistiu que essa condenação fosse reiterada em um documento próprio 
pela força política que isso teria em sua luta. Em resposta ao pedido de 
Nabuco, Leão XIII dedicou aos bispos do Brasil a encíclica In plurimis.

Nesta encíclica, doutrinas dos filósofos que defendem a 
escravidão como natural ou desejável diante da inferioridade física 
ou intelectual dos escravos diante dos “homens livres” são reputadas 
como detestáveis55. A escravidão é exposta como prática antinatural, 
uma dentre as desgraças que são fruto do pecado original do homem56. 
Para provar seu ponto, Leão XIII expõe como o fruto da escravidão 
ao redor da história foi a desarmonia, onde escravos vivem com ódio 
vingativo de seus mestres e estes, perpetuamente com medo de uma 
reação, oprimem de forma ainda mais cruel os escravos57. Essa encíclica 

51  Idem. Página 30
52  Idem
53  Idem
54  Idem. Página 61
55 LEO XIII.  IN PLURIMIS. 1888. Disponível em: https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/
encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_05051888_in-plurimis.html. Acesso em: 02 mar. 2022. §5
56  Idem, §3
57  Idem, §5



276 RETORNE AO SUMÁRIO

foi escrita e direcionada ao Brasil, mas ao tempo em que chegou, a lei 
áurea já havia sido assinada pela Princesa Isabel.

Tendo recebido a notícia de que a princesa havia optado pela 
libertação dos escravos, o Papa Leão XIII ofereceu à princesa uma rosa 
de ouro, símbolo da afeição da Igreja por um monarca devido a sua 
lealdade à Santa Sé e ao Evangelho58. 

4. CONCLUSÃO

Tradições, valores e doutrinas religiosas não são realidades 
afastadas do Direito. Pelo contrário, é através da tensão dialética entre 
estes elementos que o Direito se constrói. Influenciado pelo influxo 
destes elementos, os agentes sociais efetuam seu discernimento acerca 
do bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto. Os sistemas 
jurídicos podem ser compreendidos como um amálgama de diversos 
princípios organizativos que se cristalizam institucionalmente.

A ordem jurídica Brasileira, devido a sua colonização portu-
guesa, é particularmente sensível à influência da Igreja Católica e dos 
membros de sua hierarquia. Neste diapasão, as discussões de natureza 
intelectual que inicialmente podem parecer irrelevantes ao debate 
jurídico acabam por influenciá-lo na medida que é elemento condicio-
nador dos agentes do Direito. 

O trabalho de Santo Tomás de Aquino se notabiliza neste 
sentido. Buscando explicitar a doutrina católica sobre a diferença entre 
as verdades que ele possuía mediante sua fé católica e àquelas que são 
acessíveis a todos independentemente, o simples monge mendicante 
acabou se notabilizando entre os mais altos membros do clero católico 
pelos séculos subsequentes. Naturalmente, as bases ontognoseonologi-
cas por ele lançadas teriam consequências para a política, e, consequen-
temente, ao Direito. 

58 AQUINO, Felipe.  Quem ganhou a primeira Rosa de Ouro no Brasil?  Disponível em: https://
cleofas.com.br/quem-ganhou-a-primeira-rosa-de-ouro-no-brasil/. Acesso em: 02 mar. 2022.
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Essas consequências não escaparam de Santo Tomás de 
Aquino, que não falhou em dar expressas contribuições para o campo 
da filosofia do Direito, que estava em uma fase de grande desenvol-
vimento durante seu período. Sua contribuição certamente foi o de 
permear a ordem jurídica com uma profunda ontologia da existência e 
consciência humanas. 

Na visão humana, o referencial máximo da inquirição humana, 
a lei eterna pela qual Deus rege o universo, não pode ser apreendido 
senão parcialmente aprendido pelo homem. Contudo, o homem pode 
ter algum conhecimento dela através da razão e da revelação que o pró-
prio Deus dá ao homem, essa primeira correspondendo a lei natural e a 
última a lei revelada. Por fim, há a lei efetivamente positivada, chamada 
lei humana, que decorre, mas não se confunde, com a lei natural. 

A referência constante de Santo Tomás de Aquino em escritos 
de natureza jurídica, assim como a sua clara maneira de raciocinar ser-
vindo de instrumento de grandes doutrinadores é vasta, principalmente 
devido ao incentivo dos membros da cadeira petrina.

A controvérsia que ocorreu séculos após a sua morte acerca dos 
direitos da escravidão dos nativos no novo mundo demonstra isso com 
clareza. A doutrina de Santo Tomás aparece com clareza para sustentar 
que a potencialidade racional inerente a estes, implicava na aceitação de 
que possuíam direitos naturais inerentes que não poderiam estar sendo 
violados, como foram, pelos Europeus que chegaram em suas terras. 
As bases para justificação racional da perversa instituição da escravidão 
foram rapidamente expostas como frágeis e amplamente condenadas.

Diversas Leis, Bulas e encíclicas foram publicadas para re-
mediar essa situação, mas estas não foram suficientes para refrear os 
ímpetos maliciosos dos poderosos que perpetuavam essa instituição à 
revelia do Direito.

Essa controvérsia se fez particularmente viva no Brasil desde 
os seus primórdios, principalmente devido ao trabalho do Padre e 
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especialista em Direito Canônico Manuel da Nóbrega. Este padre se 
confrontou diante da Mesa da Consciência e Ordens com o Padre 
Quirício Caxa, que pretendia justificar a escravidão em casos de venda 
de seu próprio ou dos filhos. Da década de 1530 em diante, muitas 
restrições à escravidão foram impostas, mas essa tendência passou a se 
reverter a partir da década de 1610. 

Diversos retrocessos aconteceram no território nacional deste 
àquele momento e muito se atribuía ao descaso do clero local em 
insistir na aplicação da doutrina constantemente reiterada por diversos 
Papas que ia em sentido contrário a escravidão e ao mau tratamento 
dos escravos. 

Após a independência do Brasil, muito se discutiu a respeito da 
manutenção da escravidão. Em 1825, um dos políticos mais eminentes 
na fundação do Império, José Bonifácio de Andrada e Silva, expressou 
diante da constituinte que o Brasil deveria seguir o exemplo inglês para 
abolir a escravidão. Para ele, o novo império, que se assumia católico, 
não poderia entender o direito natural tal como faziam os jusnaturalis-
tas que ainda não haviam conhecido a revelação Cristã e reconheciam 
a escravidão.

Essa causa ganhou um novo impulso graças ao Papa Gregório 
XVI que reiterou, no ano de 1839, que os Cristãos não poderiam 
coadunar com a escravidão por consequência lógica da rejeição dessa 
prática pelos fiéis. O impacto dessa Bula no Brasil é documentado, 
visível através de sua expressa menção em polêmicas contra a escra-
vidão escritas pelo Bispo de Mariana, Dom Viçoso. Em seu trabalho 
editorial de natureza religiosa, ele publicou diversos textos afirmando 
que a escravidão era contrária tanto a lei divina quanto a lei natural. 

A mesma linha de argumentação jurídica também pode ser 
vista não somente entre os membros da casta sacerdotal, como também 
entre os críticos do clero. Entre os primeiros, juntamente com Dom 
Viçoso, pode-se citar, de forma não exaustiva, os Bispos Pedro Lacerda 
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e Dom Benevides, que militaram publicamente de forma contraria 
a escravidão. Por outro lado, entre os críticos do clero, pode-se notar 
figuras notáveis, como Joaquim Nabuco, sustentando uma linha argu-
mentativa jusnaturalista e marcadamente cristã para expor os podres 
da escravidão. 

Pelo exposto, é possível concluir que o impacto da religiosidade 
católica nos argumentos em favor da abolição no Brasil transcendeu 
a própria igreja porquanto instituição. É nítido que em um esforço 
conjunto de leigos e clérigos, ela serviu como instrumento para a causa 
da abolição. Tal é o que resta provado pela farta documentação denun-
ciando que a escravidão, por sua constituição inerente, violava os direitos 
naturais dos escravos juntamente com o dever de caridade do Evangelho. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Supiot (2018), as antigas leis trabalhistas foram 
instituídas para um mundo do trabalho que não mais existe. Essa 
constatação não significa, contudo, que não devem existir instituições 
que regulem as relações de trabalho. Ao contrário, na linha do autor, 
isso impele a denunciar tudo que desumaniza o trabalho e retira poder 
dos trabalhadores coletivamente organizados para determinar suas 
condições de trabalho e repercussões na sociedade.

Assim, nos guiamos por um olhar sobre as disputas dos sen-
tidos do direito do trabalho no país, especialmente conduzidas por 
diferentes atores sociais que buscam reconfigurar a ordem normativa 
da cidadania. Trata-se de uma abordagem que não é inovadora, dado 
que desde Evaristo Moraes Filho, passando por Angela de Castro 
Gomes e demais autores que a eles se seguiram há uma tradição no 
país de se pensar as possibilidades de intervenção dos atores do mundo 
do trabalho na legislação. A novidade deu-se com uma abertura dos 
estudos sobre a relação entre esses atores e as instituições judiciais do 
trabalho e, agora, para o deslocamento desses conflitos para o Supremo 
Tribunal Federal em um contexto de reformas pró-mercado. 

As disputas pelos sentidos do direito são legítimas, fazem parte 
de um ambiente de democracia. No entanto, a defesa da segurança 
jurídica, tal como foi proferida nos discursos das atuais reformas, deve 
ser lida sob a chave de recursos retóricos produzidos por alguns inte-
lectuais e utilizados pelos empresários para não aceitar as incertezas 
inerentes ao jogo democrático. Esses recursos não se interessam por 
guardar relação com fatos, mas são sobretudo manifestações contrárias 
à existência de processos de afirmação de direitos sociais no Brasil. Tais 
oposições são recorrentes nos movimentos mais gerais pela ampliação 
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dos direitos de cidadania, conforme o instigante estudo do economista 
alemão Albert O. Hirshman (1991).

Contrariamente às expectativas do patronato que remetem 
exclusivamente à diminuição de custos, a não restrições de seu poder 
de mando e à liberdade do mercado, como solução para a economia, 
atores sindicais e judiciais têm se manifestado em defesa dos avanços 
conseguidos na arena trabalhista, no âmbito das negociações coletivas 
e das instituições do trabalho, o que tem alimentado o debate que deve 
caracterizar a democracia. 

Este trabalho contém três partes, além desta introdução e das 
considerações finais. Na primeira, apresentamos os avanços institucio-
nais no direito do trabalho e a contra-mobilização gerada. Na segunda 
e terceira partes, tratamos dos sentidos do direito do trabalho e orien-
tações em disputa pelos atores do direito e pelos agentes sindicais a 
partir da recente reforma trabalhista do governo de Michel Temer. 

2. AVANÇOS INSTITUCIONAIS E A CONTRA-
MOBILIZAÇÃO DO DIREITO 

A Constituição de 1988 representou um momento de ganhos 
especiais na área trabalhista. Para exemplificar, o seu art. 7º solidificou o 
preceito isonômico, atribuindo a igualdade de direitos aos trabalhadores 
urbanos e rurais, respeitadas as diferenças que exigiam regulamentação 
distinta. A Carta incorporou boa parte das demandas represadas e anu-
lou alguns dispositivos autoritários da CLT, aumentando a proteção 
legal do trabalho e defendendo as liberdades sindicais, entre as quais os 
direitos de greve, de organização e de não intervenção estatal abusiva. 
Paralelamente, consolidou os poderes atribuídos ao Ministério Público 
do Trabalho, e também aos sindicatos, de atuarem na defesa de direitos 
difusos ou coletivos da categoria, através das ações civis públicas. Fo-
ram mantidos, entretanto, o monopólio da representação – a unicidade 
sindical – e o imposto sindical obrigatório. Legitimado, já no contexto 
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democrático, o modelo de relações trabalhistas constituiu-se em um 
campo de disputas entre os atores do capital e do trabalho. Dentro des-
sas disputas, destacamos o papel das associações de juristas do trabalho, 
do Ministério Público do Trabalho em conjunto com a sociedade civil, 
e dos sindicatos e centrais sindicais.

 A construção dos papéis dos juristas do trabalho dá-se dentro 
de um processo que, para além das questões corporativas, envolve a 
disputa em torno das interpretações legítimas da Constituição de 1988 
(Engelmann, 2006). Nesse sentido, as associações de magistrados e de 
procuradores do trabalho também procuraram manter uma agenda 
de defesa de direitos sociais (Vianna, 2015), que pode ser visualizada 
em sua participação nos processos legislativo e judicial, combatendo 
medidas consideradas de retrocesso social ou estimulando aquelas que 
podem significar promoção social. 

Por sua vez, as demandas sindicais que visaram alterar regras 
institucionais que afetavam sua atuação encontraram uma maior re-
ceptividade no TST a partir de 2003, quando uma nova presidência 
promove seminários contra a flexibilização de direitos e adota um 
conjunto de medidas de aproximação com reclamos da sociedade civil 
como o cancelamento da instrução normativa que criava obstáculos 
para o julgamento de dissídios coletivos, e do Enunciado 310, que 
prejudicava a atuação dos sindicatos como substitutos processuais em 
ações coletivas. Desde então, outras ações sindicais também passaram a 
compor o processo político de institucionalização do direito que busca 
alargar o papel político dos sindicatos restringido por decisões judi-
ciais, bem como prover argumentos de justiça às decisões das cortes. 
Como exemplo, tem-se a luta para que a competência do julgamento 
dos interditos proibitórios, que podem restringir o direito de greve, seja 
da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum. 

Com a Reforma do Judiciário, em 2004, a Justiça do Trabalho 
teve sua competência ampliada para julgar “relações de trabalho”, 
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embora a Corte Suprema venha restringindo o amplo sentido da ex-
pressão. Além disso, no âmbito coletivo, tornou-se uma instituição de 
arbitragem pública, que decidirá sobre o dissídio coletivo de natureza 
econômica apenas se as partes a elegerem. No entanto, pesquisadores 
mostraram o uso dos dissídios de natureza jurídica pelos sindicatos. 
Em julgamento de um desses dissídios, a Seção de Dissídios Coletivos 
estabeleceu, para casos futuros, a premissa de que “a negociação coleti-
va é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores”. Essa 
interpretação foi provocada pelo pedido de aplicação da Convenção 
158 da OIT (Pessanha; Alemão; Soares, 2009). 

Esse ambiente institucional de maior aproximação com a so-
ciedade civil propiciou a realização, pela primeira vez na Corte, de uma 
audiência pública para discutir o tema da terceirização, no ano de 2011, 
do qual participaram empregadores, centrais sindicais e pesquisadores. 

Por sua vez, no âmbito das ações civis públicas, a análise da 
jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho permite apontar que 
há uma mobilização pelo reconhecimento de lesões que atingem a 
sociedade como um todo e que merecem reparação através do dano 
moral coletivo. Tais lesões são objeto da atuação coordenada do MPT 
e estão presentes nos casos de trabalho escravo, trabalho infantil e 
trabalho em condições agressivas à saúde dos trabalhadores. É nesse 
sentido, por exemplo, que se encontram as decisões que, embora não 
sejam objeto de súmulas, colocam na categoria de lesões de “dimen-
são macro” aquelas oriundas de práticas que comprometem a ordem 
jurídica trabalhista, especialmente os fundamentos constitucionais da 
dignidade humana e do valor social do trabalho.

O reconhecimento da existência do dano moral coletivo pela 
Justiça do Trabalho é fruto de um processo lento, baseado na estra-
tégia dos procuradores do trabalho, que possibilitou a sua construção 
legal na defesa do interesse público. Em seu discurso, o dano moral 
coletivo é justificado pelos procuradores do trabalho com uma função 
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pedagógica de dar exemplo para que as demais empresas cumpram a 
legislação; uma função punitiva para o transgressor da ordem jurídica 
e uma função compensatória da sociedade pela lesão por meio de um 
valor destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou a entidades 
que desenvolvem projetos ou ainda a órgãos públicos que auxiliam o 
trabalho do MPT (Artur, 2016). 

Ao contrário do que as críticas à atuação da Justiça do Trabalho 
afirmam, esse processo não se dá sem conflitos ou com facilidades para 
os trabalhadores. Embora as decisões a favor do dano moral coletivo 
argumentem que sua existência não é dependente de demonstração dos 
efeitos negativos individuais, na maioria dos processos, observa-se um 
esforço para mostrar que houve reiterado desrespeito ao ordenamento 
jurídico pela parte que cometeu a ofensa ao direito transindividual 
para, desse modo, caracterizar o desrespeito à sociedade e, assim, evitar 
decisões contrárias (Artur, 2016). 

Outro exemplo de decisão, desta vez sumulada, que provocou 
uma mudança institucional no sentido de reduzir o poder de mando 
do empregador foi a edição da súmula 443, do TST. A partir dessa 
súmula, é presumida como discriminatória a dispensa de empregados 
portadores de HIV e outras doenças graves como o câncer. 

Tais construções são importantes por conferir um caráter públi-
co às relações da esfera privada (Vianna, 1999), as quais tentam perma-
necer livres de argumentos de justiça social. Nesse sentido, o mercado 
de trabalho no país continua altamente flexível. A rotatividade da mão 
de obra é alta (acima de 40%) e a demissão facilitada (em 60% dos 
casos, em 2007, sem justa causa, segundo dados do Dieese, de 2008). A 
Convenção 158 da OIT, contra demissão injustificada, que poderia ter 
revertido esse último aspecto, foi denunciada pelo governo Fernando 
Henrique, em 1996. O governo Lula a encaminhou para o Congresso 
Nacional em 2008, mas houve reações contrárias em Comissões de 
mérito. No plano dos direitos coletivos, apesar de alguns consensos 
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produzidos pelo Fórum Nacional do Trabalho realizado no governo 
Lula, a reforma sindical não saiu do papel. Por sua vez, no plano dos di-
reitos individuais, continuamos convivendo com o que Cardoso (2003) 
chamou de “flexibilização a frio dos direitos trabalhistas”: as empresas 
enfrentam a lei e os tribunais com questões recorrentes a cada semana. 

Foi nesse ambiente refratário ao avanço da cidadania que as 
forças conservadoras no Poder Legislativo e no Poder Executivo, 
depois do afastamento da presidente legitimamente (re) eleita, Dilma 
Rousseff e sua substituição por Michel Temer, adotaram a chamada 
reforma trabalhista. Essa reforma tem o claro sentido de supressão ou 
restrição de direitos historicamente conquistados. Seus dispositivos 
estão em confronto com o que foi pactuado na Constituição de 1988 
e com os padrões internacionais da OIT-Organização Internacional 
do Trabalho, ao estabelecer regras que constrangem os atores sociais 
a negociar de modo a piorar as condições de trabalho. Ademais, fa-
cilitam a adoção de uma lógica puramente mercantil de regulação da 
terceirização, em detrimento dos sujeitos coletivos de direito. Por sua 
vez, a reforma apresenta o objetivo definido de condicionar os juízes 
trabalhistas a adotarem uma postura de “intervenção mínima” na au-
tonomia da vontade coletiva, num cenário de debilidade econômica e 
política, e em ataque aberto aos princípios do direito do trabalho e aos 
direitos constitucionais. 

Trata-se, assim, de uma mudança institucional que visa colocar 
à disposição dos intérpretes uma conceitualização específica do direito 
do trabalho, que privilegia o mercado como o principal espaço norma-
tivo dos conflitos sociais, e isso em um momento de aumento do de-
semprego, de crescimento das desigualdades sociais e de desequilíbrio 
das relações de forças em favor do poder econômico. 
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3. INSTITUIÇÕES JUDICIAIS E OS SENTIDOS DO 
DIREITO DO TRABALHO

Diferentes abordagens têm sido utilizadas na análise das 
instituições judiciais no mundo. Essas abordagens, que cada vez mais 
dialogam entre si, adotam: desde as preferências individuais como 
unidades explicativas das decisões até o papel das instituições dentro 
de processos sociais mais amplos. Nas abordagens do institucionalis-
mo histórico (Gillman,1999) e da mobilização do direito (McCann, 
1994, 1996, 2008, 2010), a política judicial é tratada do ponto de 
vista de suas interações com outros agentes inseridos em seu contexto 
político, econômico e social. Nesse sentido, os trabalhos de Koerner 
(2007, 2012, 2013) têm apresentado que as normas jurídicas não 
estão simplesmente à disposição de seus membros, mas sua utilização 
envolve a tradução sob a forma de elementos jurídicos da estrutu-
ração social do direito, nos quais estão presentes as ideias jurídicas 
historicamente construídas, as relações estratégicas e as interações 
com os demais agentes políticos e sociais.

 O presente trabalho dialoga com os trabalhos de Mccann, cuja 
abordagem: 

(...)presume, então, que as cortes não resolvem os conflitos 
relativos ao sentido das leis através de comandos claros, 
apenas. Elas fazem mais, pois elas rotineiramente “dissuadem, 
convidam, estruturam, deslocam e transformam” as disputas 
na sociedade. A influência de suas decisões é multiforme e 
variada e está disseminada na sociedade, para além do campo 
profissional estrito dos juristas (Koerner, 2017, p. 84)

No Brasil, a construção jurisprudencial dos tribunais da Justiça 
do Trabalho tem tido um papel relevante na definição de direitos e, 
como algumas pesquisas, dentro de uma perspectiva da historicidade dos 
direitos, abordaram (Silva, 2008; Artur, 2012; Freitas, 2011) reflete “o 
encontro do direito com as circunstâncias sociais e políticas da socie-
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dade” (Pessanha; Noronha, 2013, p. 68). Assim, enquanto na “década 
neoliberal” de 1990 ocorreu um uso da jurisprudência para inibir direitos 
dos trabalhadores, nos anos 2000 nota-se uma atuação dos agentes do 
direito a favor da recuperação e do desenvolvimento de direitos a partir de 
princípios de ordens normativas externas à legislação trabalhista estrita, 
presentes nos dispositivos da Constituição de 1988 e nas Convenções 
adotadas pela OIT e outros organismos internacionais. 

Mais recentemente, essa atuação pode ser visualizada nas ini-
ciativas políticas das associações de juristas do trabalho, especialmente 
a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (ANAMATRA) 
e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
nas críticas contra a reforma trabalhista externadas nas participações 
nas comissões legislativas e em fóruns amplos, na produção de notas 
técnicas e de enunciados que podem guiar as novas decisões judiciais, e 
também nos discursos na mídia. 

Entrevistas com ex-presidentes da ANAMATRA, que não 
serão aqui identificados, feitas na época do início dos debates sobre 
a reforma e a observação da 2ª Jornada de Direito Material e Proces-
sual do Trabalho já permitem afirmar que não há unanimidade entre 
os juízes do trabalho nessa crítica. Sem desconsiderar essas divisões 
internas, este trabalho tem por objetivo analisar os primeiros discursos 
de agentes do direito que buscaram apresentar críticas gerais à refor-
ma. Para tanto, fizemos um levantamento dos principais argumentos 
públicos que apareceram em seminários e cursos sobre a reforma, ocor-
ridos entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018, e que foram realizados 
por associações de juristas do trabalho ou contaram com sua presença, 
dentre eles: o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o Instituto 
Brasileiro de Direito do Trabalho, a Associação de Magistrados do 
Trabalho da 2a Região, o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, 
a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho, e, também, a Confederação Nacional da Confederação Na-
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cional dos Trabalhadores no Comércio. Depois, analisamos as falas que 
continham argumentos mais gerais sobre a reforma, excluindo as que 
tratavam de temas muito específicos, com exceção do tema da terceiri-
zação. Privilegiamos escutar palestrantes com posições institucionais: 
ministros do TST, presidência da ANAMATRA e da ANPT, mem-
bros de destaque em associações de advogados trabalhistas e assistimos 
a todas as palestras/aulas dadas nos âmbitos de dois tribunais regionais 
do trabalho. Com isso, ainda que tenhamos enfatizado as falas críticas, 
também tivemos contato com as ideias sobre o papel do direito do 
trabalho que podem ter balizado a própria reforma. 

Dentre os palestrantes, o ministro do Tribunal Superior do Tra-
balho-TST, Maurício Godinho Delgado, reiterou a relação positiva entre 
os avanços do direito do trabalho e o desenvolvimento da democracia e 
afirmou a reforma como um retrocesso social e expressão do poder eco-
nômico. Esse retrocesso é materializado no ataque a institutos centrais 
do direito do trabalho, ao papel dos sindicatos de promover a melhoria 
das condições de vida dos trabalhadores e à seguridade social do país. 

Reafirmando a importância do papel histórico-institucional do 
direito do trabalho, da previdência social e das entidades sociais de 
promoverem a inclusão social, o ministro defendeu que se adote uma 
postura de interpretar a legislação da reforma com base na Constitui-
ção, nas normas internacionais de direitos e na própria Consolidação 
das Leis do Trabalho (vigente desde 1943), para manter o Estado 
Democrático de Direito no país. 

Por sua vez, tanto a ministra do TST, Delaíde Alves Miranda 
Arantes, como o advogado membro de associações de advogados tra-
balhistas, Luiz Carlos Moro, denunciaram o caráter antidemocrático 
da tramitação da reforma trabalhista. A ministra tratou do desrespeito 
ao diálogo social e Luiz Carlos Moro abordou os problemas graves de 
equilíbrio entre as instituições no processo legislativo, como a renúncia 
do Senado de exercer seu papel na análise da legislação.
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Essas posições acima descritas contrastam com as falas de 
juízes que não tratam dos problemas trazidos para a sociedade e para 
a democracia com os retrocessos da reforma, e que se limitam a enfa-
tizar as vantagens individuais que determinadas mudanças poderiam 
ter trazido, em tese, ao trabalhador. Do mesmo modo, destoam de 
determinadas falas de juízes no sentido de que a reforma deveria ser 
tomada como um fato consumado, negando as disputas pelos sentidos 
do direito do trabalho. 

Dentre essas falas, as que mais chamam atenção são aquelas que 
partem de uma pretensa igualdade entre as partes no direito coletivo 
do trabalho para justificar um afastamento em relação à análise das 
negociações coletivas pelos juízes, em sintonia com a reforma. Tais fa-
las podem ser opostas aos argumentos da lei em contexto, trazidas por 
José Eymard Loguercio, advogado trabalhista sindical, que mostram a 
necessidade do conhecimento das condições sociais nas quais se dão 
as negociações, do seu conteúdo como um todo e da importância da 
construção histórica de cada cláusula. 

Em relação ao tema da terceirização, as considerações dos pre-
sidentes da ANAMATRA e da ANPT, do procurador do trabalho e de 
ministros do TST indicam uma determinação de analisar a legalidade 
dos contratos, no sentido de combater as fraudes e estabelecer a res-
ponsabilidade das partes quando constatado que a empresa contratada 
não possui verdadeira idoneidade econômica. Outro ponto sensível 
nas palestras sobre o tema é a legislação não garantir a isonomia de 
remuneração entre os trabalhadores da tomadora de serviços e os da 
terceirizada, sendo facultativo que as partes negociem essa isonomia. 
A discussão sobre a isonomia das condições de trabalho é calcada em 
visões que relacionam o trabalho à cidadania, e que condenam a sua au-
sência como uma injustiça reconhecida internacionalmente, incluindo 
as convenções da OIT. 
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Tais falas indicam que há um espaço no âmbito das relações 
entre agentes do direito e representantes sindicais que tem seu foco 
nos interesses comuns de respeito aos direitos fundamentais dos tra-
balhadores.

Importante apontar que o processo de contestação das regras 
legislativas e das decisões judiciais que buscaram proteger os traba-
lhadores tem ocorrido também no âmbito judicial, mesmo antes da 
reforma. Isso pode ser observado nas ADIns envolvendo os temas da 
terceirização, do trabalho em condições análogas à de escravo e nos 
temas sobre o meio ambiente laboral, dentre outros.

Em relação ao papel do STF, o poder dos ministros indivi-
dualmente considerados de promover suas decisões monocráticas 
como parte do poder constituinte institucional da Corte (Arguelhes 
e Ribeiro,2016) também é uma realidade na arena trabalhista (Artur, 
Freitas, 2017). Assim, as decisões plenárias não são comuns. No en-
tanto, no tema do fim da contribuição sindical, que foi alvo de várias 
ADIns das entidades sindicais, a maioria dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da medida, em 2018. 
Por sua vez, o MPT vê as assembleias como um espaço legítimo de 
manifestação da autonomia coletiva, especialmente no enfrentamento 
da visão de que haveria necessidade de demonstração individualizada 
da autorização para desconto da contribuição sindical.

4. ATORES SINDICAIS, USO E RESTRIÇÃO DOS 
DIREITOS TRABALHISTAS

É possível afirmar, como vários trabalhos acadêmicos admitem, 
que os sindicatos no Brasil têm se mantido como atores políticos rele-
vantes, apesar dos problemas que historicamente enfrentaram (Soares, 
2017; Krein e Teixeira, 2014; Pessanha, Soares e Pereira, 2014; Boito 
et al, 2009; Lúcio, 2008, 2013; Cardoso, 2013; Ladosky et al, 2014; 
Ramalho e Rodrigues, 2013; Fontes e Macedo, 2014; Bridi, 2009; 
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Medeiros, 2014). Nos anos 2000, recuperaram parte de sua capacidade 
de ação, inibida durante a década de 1990, embora os resultados de 
suas mobilizações tenham sido contraditórios. Obtiveram algumas 
conquistas, principalmente econômicas, porém movimentos de re-
gulamentação das relações de trabalho coexistiram com movimentos 
de desregulamentação e de precarização de suas atividades (Krein e 
Teixeira, 2014; Krein et al, 2013).

A retomada da capacidade de ação do movimento sindical 
pode ser constatada por exemplo (Lúcio, 2008), pelo fato de que, desde 
2003, as greves dos trabalhadores saíram de um padrão mais defensivo 
para um mais propositivo. Boito et al (2009), por sua vez, ressaltaram a 
amplitude das greves e os métodos de luta mais agressivos verificados já 
entre 2004 e 2007. Desde 2008, verificou-se efetivamente um aumento 
do número de greves. Em 2012, o DIEESE – Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos Socioeconômicos registrou um total de 
873 greves, o maior número observado em 16 anos (desde 1996). Fo-
ram mais de 86 mil horas paradas no total, o maior volume desde 1991, 
sendo que 75% destas greves podem ser consideradas “vitoriosas”, já 
que tiveram suas reivindicações atendidas no todo ou em parte. Assim, 
por exemplo, entre 2004 e 2014, eles obtiveram, nas negociações cole-
tivas com o patronato, reajustes salariais mais significativos do que em 
anos anteriores, chegando a alcançar mais de 90% dos casos analisados 
pelo DIEESE (contra 56% observados entre 1996-2003). 

Para além das greves, o repertório de ação coletiva (Tilly, 2006) 
mobilizado nos últimos anos também evidenciou a vitalidade do sindi-
calismo. Os sindicatos mais organizados – bancários, petroleiros, me-
talúrgicos e telefônicos, p. ex., objeto de nossa observação – lançaram 
mão de um conjunto dinâmico de formas de ação, incluindo negociação 
direta com os patrões, ações de protesto em espaços públicos, recorrên-
cia à Justiça e ao Ministério Público do Trabalho e ainda mobilização 
de “novas arenas”, seja com ações em âmbito internacional – como os 
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chamados “acordos marcos globais” (global framework agreements) e o 
apelo às normas internacionais do trabalho-seja através de participação 
em conselhos e comitês, propondo políticas públicas etc.

As centrais sindicais, por sua vez, realizaram várias mobili-
zações conjuntas (Ladosky et al, 2014), pressionando empregadores 
e governos. Por meio delas fizeram reivindicações mais gerais, sobre 
salário mínimo, “trabalho decente”, terceirização, jornada de trabalho, 
regras de aposentadoria e mudanças na política de juros do governo. 
Foram, por exemplo, parte ativa na formulação das regras de reajuste 
do salário mínimo, acordadas com o governo federal em 2006, e em 
2008 apresentaram propostas ao governo Lula para o enfrentamento 
da crise econômica em curso (Soares, 2017).

As conquistas obtidas pelos trabalhadores nesse período atestam 
o seu fortalecimento, embora não tenha sido possível controlar intei-
ramente a precariedade e os processos de flexibilização das relações de 
trabalho em voga desde os anos 1990 (Krein e Teixeira, 2014; Ladosky 
et al, 2014). Mas de toda forma, os avanços possíveis, o uso recorrente 
das greves e do apelo à Justiça e ao Ministério Público do Trabalho, 
configuraram, durante os governos do Partido dos Trabalhadores, um 
quadro relativamente mais livre e favorável ao desenvolvimento das lutas 
sindicais pela ampliação de direitos e combate à precarização do trabalho. 

Esse cenário certamente se agrava com as chamadas reformas 
no âmbito trabalhista, do governo Michel Temer, após 2016. As tenta-
tivas de ampliar os direitos do trabalho, inclusive com novos temas, que 
remetem a uma agenda de igualdade de oportunidades (de gênero, cor 
e orientação sexual), de controle do assédio moral e do meio ambiente 
do trabalho, tem que se juntar agora à resistência contra a supressão de 
direitos trabalhistas anteriormente adquiridos. Dados recentes indicam 
o aumento do desemprego e a queda do emprego formal (DIEESE, 
2018). Por outro lado, o declínio de ações trabalhistas já pode ser senti-
do, e Furno (2018) calcula que caíram para quase a metade em relação 
à média anterior.
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Quando, depois de 100 dias do início da vigência da recente 
“reforma trabalhista”, no primeiro semestre de 2018, realizamos um 
balanço das apreciações e propostas de ações, por um lado, das princi-
pais centrais sindicais, e por outro, de alguns sindicatos acompanhados 
no Rio de Janeiro, já identificamos algumas pistas para o possível 
desenrolar do processo.

As posições institucionais das maiores centrais sindicais bra-
sileiras (definidas pelo Ministério do Trabalho/Brasil, 2016) variavam 
então em volume, e especialmente, no tom mais ou menos agressivo de 
suas reações ao que vinha ocorrendo. Recuperando as manifestações 
públicas, em suas páginas na internet, das 6 maiores centrais - CUT, 
UGT, CTB, Força Sindical, CSB e NCST- que congregam mais 
de 75% dos trabalhadores representados por sindicatos no país, foi 
possível identificar certas tendências. Todos os sites dessas Centrais, 
consultados nos primeiros meses de 2018, referiam-se à “reforma tra-
balhista” sancionada em julho de 2017, mas o destaque dado à perda, 
sempre admitida, de direitos trabalhistas, variava de intensidade e, 
principalmente, explorava dimensões diversas do problema. 

Pode-se afirmar que a maior central do país, a CUT- Central 
Única dos Trabalhadores (30,4% dos trabalhadores), era sem dúvida 
a Central que destinava maior espaço à crítica e reação às mudanças 
aprovadas, demonstrando bastante clareza sobre os efeitos da reforma. 
Além de listar e analisar as alterações propostas, indicar os efeitos já 
observáveis delas (desemprego, aumento do trabalho informal, demis-
sões em massa), a Central acompanhava o movimento no e junto ao 
Tribunal Superior do Trabalho. A par disso, propunha uma agenda 
de atuação que previa: levar à frente um Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular (com 1,3 milhões de assinaturas) para revogar a lei da dita 
reforma; resistir nas mesas de negociação coletiva; lutar na Justiça 
do Trabalho; e denunciar a nova lei junto a instâncias internacionais 
(por exemplo, protocolo na OIT). Neste último caso, um relatório 
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do Comitê de Peritos da organização internacional, desaprovando a 
chamada reforma, poderia vir a configurar um “caso grave” de desres-
peito às Convenções 98, 151 e 154, a ser apreciado na Conferência da 
OIT deste ano (maio/junho). Ainda no campo mais progressista, a 
CTB-Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiros (10,08% 
dos trabalhadores), denunciava com veemência a retirada de direitos 
e as ameaças da terceirização, e defendia um plano de lutas e o apoio 
à Justiça do Trabalho. Com isso, como a CUT, externava a intenção 
de se insurgir contra a reforma e tentar, no limite, sua revogação. É 
interessante registrar que duas centrais menores (com menos de 1% 
de representação) e de orientação política de esquerda, a Conlutas e a 
Intersindical, também defenderam a revogação da reforma trabalhista 
do governo Temer. 

As outras quatro maiores Centrais (abrigando, no conjunto, 
36,97 % dos trabalhadores), todas elas de recorte mais conservador, 
noticiavam e se posicionavam a respeito da “reforma” com ênfases 
variadas, mas indicavam recorrentemente que, diante do fato consu-
mado, seu interesse era ver os efeitos das mudanças serem de alguma 
forma minorados. A CSB- Central dos Sindicatos Brasileiros, com 
uma linguagem bem institucional, publicou um boletim especial sobre 
a nova lei e divulgou enunciados da Jornada da Anamatra (associação 
nacional dos juízes do trabalho), além de indicar diretrizes e atentar 
para a possibilidade de aprovar a Medida Provisória 808, que poderia 
corrigir partes da “reforma”, conforme um acordo entre o governo 
e alguns parlamentares. A UGT- União Geral dos Trabalhadores 
apresentava notícias esparsas sobre aspectos da nova lei e seus efeitos 
danosos, mas não explicitava ações além da realização de seminários 
sobre o tema a nível regional. A NSCT- Nova Central dos Sindicatos 
de Trabalhadores divulgou lista de nomes, denunciando os parlamen-
tares que aprovaram, no Congresso Nacional, a terceirização ampla, 
mas de outra parte parecia também apostar nas possíveis correções da 
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MP 808 às mudanças trabalhistas. Afinal a Força Sindical –mobilizada 
fortemente pelo debate sobre a contribuição sindical para os sindicatos 
tanto de trabalhadores como de patrões (notícia na página principal 
do site) - expressava igualmente sua preocupação com os destinos da 
MP 808, e divulgava um manual para a negociação coletiva, mas da 
Confederação Nacional da Indústria.

Um breve balanço de alguns dos efeitos das ações e expectativas 
das Centrais Sindicais aponta hoje para um quadro diversificado. As 
expectativas externadas pelas maiores centrais com posições mais con-
servadoras (CSB, Força Sindical, UGT, NSCT) não se concretizaram. 
A Medida Provisória 808, que poderia minorar os efeitos da reforma, 
foi resultado de um acordo entre senadores e o governo federal. Na 
pressa pela aprovação da lei que alterou mais de 100 artigos da CLT, 
o governo pediu aos senadores que aprovassem o texto como estava, 
pois, posteriormente editaria uma MP, com entrada em vigor imediata, 
mudando alguns pontos da reforma. De fato, uma comissão mista de 
parlamentares foi formada para analisar as quase mil emendas que a 
matéria recebeu, mas a tramitação parou aí. Finalmente a MP perdeu a 
validade em 23/04/2018. Por outro lado, a reação em relação à suspen-
são da cobrança da contribuição sindical foi igualmente vencida com 
a manifestação recente (29/06/2018) do Supremo Tribunal Federal, 
consolidando o que prevê a reforma.

Quanto às centrais de viés mais progressista, as iniciativas de 
resistir durante os processos de negociação coletiva aparentemente 
vêm ocorrendo, mas necessitam de melhor e mais contínuo acompa-
nhamento, assim como suas relações com a Justiça do Trabalho. 

Um destaque especial, entretanto, merece a reação da OIT aos 
efeitos da reforma trabalhista brasileira. Como anunciado pela CUT, 
logo após o início da implementação da reforma, o Comitê de Peritos 
da organização internacional se manifestou em relação às reclamações 
daquela Central de modo bem contundente. 
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O Comitê, reunido durante a recente Conferência Internacio-
nal da OIT (Genebra, 28 de maio a 8 de junho de 2018), registrou que 
apreciava as observações da ITUC (International Trade Union Con-
federation), e da CUT, recebidas em 1 de setembro de 2017 e também 
da CONACATE (Confederação Nacional de Carreiras Típicas do 
Estado), recebidas em 28 de agosto de 2017. Tais observações aponta-
vam principalmente para desrespeitos, a partir da aprovação da Lei 13 
467, às convenções da OIT de n. 98 e 154 (Direito de Organização e 
Negociação Coletiva), denunciando que mais do que à negociação, a 
reforma deveria levar à “abdicação de direitos”. Além disso, a possibi-
lidade de negociação individual sobrepondo-se aos acordos coletivos 
e a criação do status de trabalhador autônomo, deveriam também, 
segundo as centrais, inibir a liberdade de associação e de negociação 
coletiva reconhecidas pela legislação.

O Comitê também recebeu, pelo lado patronal, as observações 
da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e da IOE (International 
Organisation of Employers), em 1 de setembro de 2017. Essas asso-
ciações argumentaram que a lei da reforma foi precedida por amplo 
processo de discussão, e que visava fortalecer a negociação coletiva livre 
e voluntária, limitando a intervenção das cortes laborais. E que, ainda, 
a reforma respeitaria mais de 30 direitos trabalhistas reconhecidos pela 
Constituição de 1988. 

Finalmente, o Comitê de Peritos da OIT se manifestou. Em 
relação à relação entre negociação coletiva e contratos individuais, 
os peritos acataram a reclamação dos sindicatos de trabalhadores, 
reconheceram o possível efeito de excluir trabalhadores dos direitos 
sindicais e se posicionaram contra a prevalência dos acordos particula-
res contra os coletivos, solicitando ao governo brasileiro a revisão das 
cláusulas da nova lei que se referem ao assunto.

A respeito da relação entre o “negociado e o legislado “, os 
peritos concluíram que prever que a legislação trabalhista em geral 
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possa ser substituída por negociação vai contra o objetivo de promoção 
da negociação coletiva de caráter livre e voluntário (Convenção OIT 
n. 154). Por outro lado, o Comitê ressaltou que, por definição, a ne-
gociação coletiva deve ser um processo para melhorar a proteção dos 
trabalhadores definida por lei, com perspectiva de estabelecer termos 
e condições de emprego mais favoráveis dos que os já consolidados na 
legislação. Nesse sentido, o Comitê solicitou que o governo brasileiro, 
consultadas as partes da negociação, examinasse a revisão dos pontos 
da reforma citados, para afiná-los com os objetivos da Convenção. 

Em outro nível de observação, voltado para o acompanhamento 
da ação de sindicatos no Rio de Janeiro, o quadro parece ainda bastante 
incerto, devendo ganhar maior definição somente à medida que os 
processos de negociação coletiva (com datas-base diferentes, previa-
mente definidas) forem acontecendo. Assim recuperamos, ainda nos 
primeiros meses de 2018, o exemplo de dois sindicatos de trabalhado-
res bem ativos, um na indústria –trabalhadores petroleiros de empresa 
estatal- e outro em serviços –trabalhadores das telecomunicações de 
grandes firmas privadas- e foi possível perceber como o enfrentamento 
das mudanças introduzidas, vinha se pautando por uma certa cautela 
das partes em conflito. 

Entre os petroleiros do Norte fluminense, região de concen-
tração da exploração do petróleo, a negociação coletiva de 2017 (data-
-base: 1O de setembro), que foi de pauta cheia – cláusulas econômicas 
e sociais- conseguiu ainda manter a maioria das conquistas do acordo 
de 2015. O Acordo mudou, com redução na escrita de várias cláusulas, 
junção de outras, mas não houve perda de direitos. De olho na “reforma 
trabalhista”, a Federação dos Petroleiros do Norte Fluminense-FUP 
propôs 3 cláusulas específicas que foram incorporadas. A primeira e a 
segunda impedem respectivamente a Petrobrás de admitir individual-
mente ou dispensar coletivamente, trabalhadores em contrariedade ao 
Acordo Coletivo, sem prévia negociação com a FUP e sindicatos. Por 
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fim, a terceira cláusula não permite a implantação da comissão de re-
presentação dos empregados na empresa. Por outro lado, os programas 
de demissão voluntária continuam e o contingente de trabalhadores 
vem sendo reduzido há mais de 4 anos. 

Já entre os trabalhadores das telecomunicações, a expectativa 
era de que as mudanças seriam efetivamente sentidas durante todo o 
ano de 2018, especialmente no item jornada de trabalho – e isso nos 3 
segmentos, de teleatendimento, rede e operadoras. O sindicato esperava 
manter certo controle das negociações, no entanto. Os dois primeiros 
segmentos, ambos congregando um volume enorme de mão-de-obra, 
são altamente terceirizados, mas o sindicato tem desenvolvido, com 
relativo sucesso, estratégias de apoio e acompanhamento da negociação 
desses trabalhadores com as empresas. Quanto à contribuição sindical, 
questão que tem mobilizado os sindicatos, as assembleias realizadas 
aprovaram em cerca de 70% o pagamento, mas o sindicato se preocupa-
va porque as empresas não tendiam a reconhecer isso, e se preparavam 
para recorrer à justiça. 

Segundo entrevistas informais com técnicos do DIEESE, as 
primeiras negociações coletivas pós-reforma, portanto, têm visado 
resguardar as condições salariais dos trabalhadores em um contexto de 
crise econômica, que ameaça a todos e oferece riscos ainda maiores aos 
sindicatos com pouca capacidade de barganha. Mas, ao mesmo tempo, 
começam a surgir cláusulas no sentido de combater a adoção de formas 
contratuais precárias, como o trabalho intermitente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Abordar os conceitos sobre o trabalho, as diversas lógicas cons-
titutivas do direito do trabalho, os propósitos da legislação trabalhista e 
tratar das formas de resistência a interpretações e medidas que limitam 
os direitos fundamentais dos trabalhadores são preocupações que per-
passam os estudos de diversos pesquisadores da área do trabalho em 
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todo o mundo. Neste artigo, preocupou-nos a análise de um possível 
objetivo comum entre atores no sentido de pensar a importância da 
legislação do trabalho para a afirmação da democracia e do respeito aos 
direitos dos trabalhadores, distanciando-se de um direito do trabalho 
que se entenda como formado apenas pelos interesses individuais dos 
mais poderosos economicamente, e caminhando para um direito do 
trabalho que se mostre aberto à construção do espaço público. 

Nesse sentido, entendemos que devem ser consideradas as dife-
rentes visões sobre o trabalho que direcionam a atuação dos pesquisa-
dores nas universidades, dos partidos políticos, dos agentes do direito e 
dos sindicatos, tal como proposto por Budd (2011, p. 184). Segundo o 
autor, tais visões providenciam quadros de referências, normas, valores e 
atitudes que são traduzidos em práticas pelos atores, estruturando nos-
sos entendimentos e experiências. Assim, embora esses atores muitas 
vezes sejam levados a lidar com objetos específicos, é importante que 
se adote uma postura de conhecimento amplo dessas diversas visões 
para que a concepção do trabalho como uma mercadoria qualquer, a 
despreocupação com as formas de trabalho não remuneradas, enfim, 
visões que desconsiderem o trabalho como inserido em relações sociais 
que envolvem poder e lutas por cidadania, não se tornem as únicas a 
fornecerem elementos para a vida social e das instituições. Pode pa-
recer básico referir-se a isso, mas estamos em um momento histórico 
no qual as conquistas do pós-guerra estão se perdendo, restringindo as 
possibilidades dos atores articularem uma linguagem comum em torno 
do trabalho e de como ele deve ser protegido. 

Segundo Cardoso (2003, p. 121), a racionalidade econômica 
neoliberal que orienta o ataque ao direito do trabalho “restringe o cam-
po analítico e instrumental interpretativo a mínimos pré-civilizatórios, 
em que a questão social era assunto para exércitos e a democracia uma 
piada nos salões da nobreza”. Nesse sentido, só permite interpretar os 
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avanços apresentados e as ações dos atores sociais e institucionais que 
o ajudaram a compor, como obstáculos a serem removidos. 

Além do aumento das demandas advindo da precarização das 
relações de trabalho, podemos prever uma competição de diversas 
ordens de normas. Conforme apresentado, os agentes das instituições 
do trabalho buscaram modificar suas relações com os cidadãos. No en-
tanto, sabe-se que há tensões dentro de suas associações e instituições 
sobre o papel que deve ser desempenhado. Por um lado, há o reforço 
de uma perspectiva individual, baseada no contrato, em detrimento de 
uma coletivista. Por outro, tem-se uma movimentação em direção a 
outros âmbitos normativos como forma de denúncia das arbitrarie-
dades cometidas no âmbito governamental, a exemplo das normas da 
OIT e dos direitos humanos. 

A difusão dos debates sobre os direitos do trabalho e a forma-
ção de redes de pesquisa são parte das experiências de construção de 
direitos do trabalho democráticos. Entendemos que esses e outros es-
paços como os promovidos pela OIT, produzem o que Dukes (2014, p. 
20) denominou de “impulsos constitutivos” do direito do trabalho. Por 
meio de uma leitura crítica dos estudos sobre a legislação do trabalho, 
essa autora reafirma a importância, já destacada nas abordagens sobre 
a construção social da regulação do mercado, de um olhar que traga 
uma perspectiva sociológica, ou seja, que aborde os motivos pelos quais 
a legislação pode produzir relações injustas e identifique que tipos de 
leis entregam resultados justos. Assim, deve-se tomar em conta a pers-
pectiva da lei em contexto, que conduz à análise do desenvolvimento 
da legislação nas suas diferentes jurisdições e espaços normativos, e 
também de seu impacto nas relações sociais. 

Como mostrou Charles Tilly (2006), a ação coletiva, por sua 
vez, manifesta-se por meio de diferentes repertórios e os contextos 
sociais são fundamentais para estas manifestações. Nesse repertório, 
estão as lutas por direitos individuais e coletivos, as pautas mais gerais 
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de cidadania e as reações às decisões judiciais. Infelizmente, a reforma 
trabalhista representa um sério constrangimento institucional porque 
tem como objetivo a transferência total aos atores sociais das decisões 
sobre seu destino, ignorando as desigualdades existentes e prescindindo 
das instituições públicas do trabalho para, assim, livrar o mercado dos 
avanços trabalhistas obtidos, ainda que mínimos, e das incertezas do 
jogo político democrático. 
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1.INTRODUÇÃO

Na Primeira Revolução Industrial (1760-1860), o ser humano 
criou a máquina a vapor, utilizando a água e o carvão como fontes 
de energia para o funcionamento do maquinário, surgindo as fábricas 
de algodão, linho, tratamento de lã e de preparação da seda, além das 
indústrias siderúrgicas, da construção do barco e da locomotiva a vapor, 
contribuindo, decisivamente, para o surgimento das primeiras cidades, 
como Glasgow, Londres, Paris e Bruxelas.

 Na Segunda Revolução Industrial (1860-1950), a máquina 
movida a eletricidade, ao petróleo, a luz e ao calor do sol, viabilizando 
o surgimento do automóvel, do computador, da moto a combustão e 
elétrica, da lâmpada incandescente, dos trens a vapor, dos navios de aço, 
do telégrafo, do telefone, da televisão, do dínamo elétrico, dos plásticos, 
dos lubrificantes e de tantos outros produtos sintéticos derivados do 
petróleo, como os fertilizantes, os adubos e os medicamentos. 

Neste arranjo panorâmico, por muitos intitulado de taylorista/
fordista de produção exsurgem a relação de emprego e o seu corolário 
lógico, o Direito do Trabalho, no início do Século XX, alicerçado nas 
grandes empresas, engendradas na produção vertical, onde a matéria 
prima adentrava na fábrica e dela saia o produto final a ser comercia-
lizado. A subordinação era pessoal, caracterizada pela heterodireção 
patronal. Os próprios olhos do empregador ou do preposto acompa-
nhavam, fiscalizavam e direcionavam pessoalmente os movimentos 
(e quem sabe até os pensamentos) do trabalhador. A rigidez era tão 
intensa que máquinas e trabalhadores pareciam dialogar.

Nos exatos termos demonstrados por Luiz Otávio Linhares 
Renault “a empresa, na sua dimensão física, sempre foi importante 
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ponto de esperança tanto para o cidadão-empregado quanto para o 
cidadão-desempregado”3.

Acontece que, na metade do século XX, desponta a Terceira 
Revolução Industrial (1950-2010), de cunho técnico-científico-in-
formacional, que fez emergir a era digital, introduzindo a empresa 
enxuta (lean production) e o modelo de pronto atendimento (just in 
time), produzindo somente o necessário e parte da produção e não 
mais integralidade dela, alterando o modelo produtivo de vertical para 
horizontal, comercializando produtos especializados, em pequena 
escala para atender a demanda e participando somente de uma etapa 
da produção, ocasionando assim a terceirização.

Este novo cenário produtivo teve como sustentáculo os avanços 
e as inovações tecnológicas inseridas nos campos da microinformática, 
robótica, microeletrônica e das telecomunicações, além do surgimento 
da internet e do satélite, bem como no aprimoramento da indústria 
química, na abertura dos mercados, na globalização econômica e cul-
tural e na reestruturação produtiva e empresarial, emergindo assim o 
teletrabalho4 e o trabalho intermitente5.

Os avanços científicos e tecnológicos abriram espaço para 
o surgimento de novas gerações de computadores, de modo que as 
pessoas, mesmo que, geograficamente, em locais distintos, passaram 
a comunicar-se, a trocar e a compartilhar, em rede, informações ele-
tronicamente. O distanciamento físico deixou de ser um obstáculo e o 
contato presencial se tornou relativizado nos relacionamentos pessoais, 
profissionais e empresariais. Até o surgimento da era digital, existiam 
o mundo físico e o metafísico, e através do computador passou a existir 
também o digital, que flutua, norteia e interliga estes dois mundos. 

3  RENAULT, Luiz Otávio Linhares. Que é isto – O Direito do Trabalho? In: Direito do Trabalho. 
Evolução, Crise e Perspectivas. PIMENTA, José Roberto Freire; RENAULT, Luiz Otávio Linhares; 
VIANA, Márcio Túlio; DELGADO, Mauricio Godinho; BORJA, Cristina Pessoa Pereira. São Paulo: 
LTr, 2004, p. 28.
4  No Brasil o teletrabalho encontra-se regulamentado no art. 75-A ao 75-E da CLT.
5  No Brasil o intermitente encontra-se regulamentado nos arts. 443, § 3º e 452, ambos da CLT.
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Os computadores permitiram que, para algo existir (existência 
das coisas), não seria mais necessário que estivesse fisicamente presente 
entre nós, porém dentro do software, por isso que os dados, as informa-
ções, os cálculos, os textos e os planejamentos pessoais e profissionais, 
elaborados, mantidos e arquivados em papéis, passaram a ser criados e 
armazenados no computador, e até nas nuvens. 

Não se pode olvidar que os impactos socioambientais, advindos 
da industrialização e da urbanização, iniciados ainda na Primeira e 
otimizados na Segunda e na Terceira Revoluções Industriais são ta-
manhos que fizeram com que, em 1972, a Organização das Nações 
Unidas (ONU), na Conferência de Estocolmo, através do Relatório 
Bruntdland, demonstrasse publicamente pela primeira vez a sua preo-
cupação com os riscos à existência humana, alertando a todos de que a 
Terra e a humanidade se encontravam em perigo. Inclusive, no mês de 
novembro do corrente ano a Organização das Nações Unidas (ONU) 
realizará a COP 26 (United Nations Climate Change Conference) sobre 
as mudanças climáticas, em Glasgow, sendo que uma das principais 
temáticas será a diminuição de gases de efeito estufa, como a emissão 
do dióxido de carbono, advindo da queima combustíveis fósseis no 
transporte e das atividades industriais. Assim, a criação de empregos 
verdes, substituindo as fontes poluentes pelos sistemas energéticos 
limpos, através das energias renováveis, será uma das principais men-
sagens da COP 26.

2. O DIREITO DO TRABALHO 4.0

No início do século XXI, aproximadamente em sua primeira 
década, na Alemanha, surge a Quarta Revolução Industrial (2010 até a 
presente data), que traz à tona a Fábrica Inteligente, por muitos deno-
minada de Indústria 4.0, caracterizada pela tríade responsiva, flexível e 
conectada, permitindo o surgimento da gamificação. 
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Este novo modal empresarial rompe com o paradigma secular 
até então existente e inclui no processo produtivo a cloud computing, 
a internet das coisas (IoT), a inteligência artificial (IA), a big data, as 
criptomoedas, o machine-learning, as plataformas e aplicativos digitais, 
a impressora 3D e a engenharia genética, que são operacionalizados 
através de computadores, tablets, smartphones, drones, sensores, robôs e 
da automação, integrando um sistema interconectado, aberto, linear e 
sequencial, emergindo, assim, a cadeia de fornecimento digital (digital 
supply network).

Hodiernamente, homens e máquinas dialogam e interagem 
entre si, exsurgindo um dinamismo produtivo impressionante e opera-
cional jamais presenciado na historiografia laboral. 

Este bojo tecnológico permite o surgimento das empresas 
transnacionais, tornando o complexo produtivo multiterritorial, tra-
zendo a possibilidade do trabalhador estar presente em dois, três ou 
até quatro lugares concomitantemente, exsurgindo novas profissões até 
então impensáveis. É tipo assim: um trabalho, vários momentos.

Por conseguinte, o relacionamento entre a empresa, os trabalha-
dores e os clientes tornam-se mais interativo, dinâmico e transparente, 
sendo que esta conectividade permite um processo dialógico para todas 
as pessoas na cadeia de suprimentos desde o designer, até o consumidor, 
perpassando pelos fornecedores da matéria prima, pela equipe que 
fabrica, confere e embala, bem como quem realiza a entrega, a cada dia 
mais celeremente. 

Em Ansbach, na Alemanha, e em Atlanta, nos Estados Unidos, 
a empresa de material esportivo Adidas instalou fábricas, efetivando a 
visibilidade de todos os envolvidos e a colaboração na cadeia de abaste-
cimento através da fábrica Speedfactory, com a produção integralmente 
automatizada, que, através da robotização, produz em alta velocidade e 
de maneira personalizada para o cliente final, fazendo, de certa forma, 
um retorno ao modelo artesanal, porém sem a participação direta 
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da pessoa humana, mas sim com robôs6, hipótese que cunhamos de 
manufatura avançada. Em abril de 2020, a Adidas informou que estava 
transferindo estas fábricas para o Vietnã e para a China, alegando que 
ali estão localizados o know-how e os fornecedores dos suprimentos7.

A empresa automotiva BMW na cidade de Leipzig, na Alema-
nha, fabrica o i3, primeiro modelo totalmente elétrico, montado inte-
gralmente de maneira automatizada, sem nenhum tipo de intervenção 
humana em sua manufatura8.

Tanto nas fábricas da Adidas, como na da BMW, todos os 
envolvidos conseguem acompanhar, pari passu, toda produção, desde 
a matéria prima até a entrega do produto final, tornando (ou dando a 
sensação) de que todos os sujeitos são protagonistas.

As cadeias de abastecimento das empresas transnacionais são 
constituídas por trabalhadores localizados em diversos países e em 
diferentes continentes, fazendo com que a produção alcance multiter-
ritorialidade. 

As novas tecnologias, mormente a computação em nuvem, 
internet das coisas, inteligência artificial, big data, blockchain, pla-
taformas e aplicativos digitais, permitem que as empresas tornem-se 
multilaterais e façam auditorias sociais, afastando a utilização de mão 
de obra escrava, o trabalho infantil9 e estimulando a utilização de 
energias hiper renováveis (solar, eólica, hidráulica e biomassa), con-
tribuindo assim para o surgimento de uma rede de proteção global, 
fomentando o trabalho decente, o emprego verde, o desenvolvimento 
sustentável, a preservação ecológica e a redução da emissão de carbono.

6  https://digital.br.synnex.com/o-que-sao-fabricas-inteligentes.
7 https://www.b9.com.br/117254/adidas-encerra-fabricas-automatizadas-na-alemanha-e-nos-estados-
unidos/
8  https://transformacaodigital.com/transformacao-digital/fabricas-inteligentes-a-revolucao-da-
industria/
9  ROCHA, Cláudio Jannotti da; ABAURRE, Helena Emerick; PORTOl Lorena Vasconcelos. 
O Mundo do Trabalho e a 4ª Revolução Industrial – Direito Coletivo do Trabalho e a 4ª Revolução 
Industrial. V. 2. São Paulo: Tirant lo Blanch. 2020, p. 80.
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 A par de toda esta evolução tecnológica que permite a ins-
talação das fábricas inteligentes, existe um outro mundo, também 
inserido no bojo da 4ª Revolução Industrial, que, talvez, seja prevale-
cente no Brasil, e que é, popularmente, conhecido como trabalho em 
plataformas ou de uberização. 

Através dos aplicativos instalados nos aparelhos celulares, smar-
tphones, tablets, drones, smart tv e os novos computadores, o trabalhador 
fica à disposição/disponível para quem quer que seja, interligando-o, 
concomitantemente, com a empresa e com o cliente, independente-
mente da localidade em que cada um deles esteja localizado. É o que 
podemos cunhar com as expressões “trabalho na multidão” e de “so-
ciedade tecnológica”, que possuem como sustentáculos a virtualização 
social e a plataformização laboral.

Na mesma medida que a água e o carvão sustentaram a máquina 
a vapor; a eletricidade e o petróleo a máquina elétrica; o disco rígido 
(HD) o software do computador; os algoritmos sustentam as plataformas 
e os aplicativos digitais. De maneira mais objetiva e em outras palavras: o 
algoritmo é o DNA das plataformas e dos aplicativos digitais.

As plataformas digitais são movidas pelos algoritmos, que 
permitem os aplicativos digitais funcionarem nos smartphones, tablets, 
drones, smart tv e nos novos computadores. 

Hodiernamente, a uberização significa um novo mundo laboral 
dentro do velho mundo real, correspondendo a um gênero modal, 
uma forma de trabalhar adaptável em toda e qualquer profissão, já 
atuante, dentre outros, no transporte de alimentos, de passageiros, 
de mercadorias, na realização de pequenos trabalhos, nos serviços de 
saúde, esportivos, acadêmicos, jurídicos, tecnológicos, administrativos, 
arquitetônicos, de engenharia e de segurança. 

 Em 2019, o aglutinamento da Uber, 99, Ifood e a Rappi as tor-
naram o maior empregador no Brasil, ultrapassando 35 vezes o número 
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de empregados dos Correios, que é a estatal que mais emprega — 109 
mil servidores10.

Trata-se de tema de extrema atualidade e importância no campo 
das relações de trabalho, especialmente no momento em que vive o 
mundo, diante da grave pandemia do novo coronavírus, que impulsionou 
sobremaneira o trabalho de entregadores, para atenderem às vendas de 
inúmeros produtos e serviços por meio de plataformas digitais.

O trabalho por meio de plataforma online, advindo dos avan-
ços tecnológicos, que proporcionam aos trabalhadores, empresas e 
consumidores interligarem-se entre si a qualquer dia, hora e local, 
literalmente o trabalho na multidão. Todavia, é preciso refletir se os 
trabalhadores responsáveis pela execução dessas novas formas de tra-
balho também são beneficiados e recebem a devida retribuição pela 
força de trabalho despendida.

A temática trabalho em plataforma traz em seu bojo duas ver-
tentes: a temporal e a espacial. A primeira é que o ser humano desde a 1ª 
Revolução Industrial sempre trabalhou com a máquina, e por isso surgiu 
o Direito do Trabalho; a segunda é porque não se trata de uma matéria 
localizada em um país ou continente, sendo planetária, desafiando a 
elasticidade do tecido social em quase todos os países do mundo.

O que hoje chamamos de plataforma e aplicativos, ontem 
chamávamos de computador, anteontem de máquina elétrica e antes 
de máquina a vapor. 

A cada dia somos surpreendidos com um novo aplicativo, 
inserido no ciberespaço, com características próprias que nos oferece 
um serviço que lhe é próprio. Neste universo disruptivo o arranjo 
imposto é tão desumano, cruel e maçante que as pessoas se tornaram 
números, estatísticas, numerais e decimais. Rostos, faces, sentimentos 
e semblantes perdem espaço para janelas de plataformas que carregam 

10  ESTADÃO CONTEÚDO. Apps como Uber e iFood se tornam “maior empregador” do Brasil. 
Apps de serviços são fonte de renda para 4 milhões de brasileiros; se reunidas em uma mesma folha de 
pagamento, ela seria mais longa do que a dos Correios. Exame. Acesso em 28/04/2019. 
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em si nuvens com dados, informações e algoritmos acompanhando o 
ser humano em todos os lugares.

Neste contexto tecnológico, emerge uma nova espécie de meio 
ambiente, o que cunhamos de virtual. Quem sabe, hoje, estar virtual 
significa estar mais presente do que fisicamente. 

É assim que o “novo mundo” do trabalho vem sendo delineado, 
de um lado o universo tecnológico aparelhando a fábrica inteligente, 
privilegiando e valorizando o trabalho intelectual, o conhecimento e 
a criatividade; do outro lado as inovações tecnológicas e constituem 
o novo modal de trabalhador na era digital, inserindo-o em um uni-
verso paralelo.

E nesta senda binária, idealizada pela tônica da liberdade que o 
Direito do Trabalho vem sendo desafiado diuturnamente, já se fala em 
Direito do Trabalho 4.0. 

3. O PROCESSO DO TRABALHO 4.0

Aristóteles ensinava que “a arte imita a vida”. No mesmo trilhar, 
podemos dizer o que processo imita a vida, até porque o processo não 
deixa de ser uma arte.

Assim como o Direito do Trabalho vem sofrendo verdadeiros 
abalos sísmicos, o Processo do Trabalho também assim encontra-se, 
porquanto suas estruturas estão repaginadas.

A virtualização social e a plataformização laboral ultrapassaram 
os umbrais epidérmicos do Direito Material e alcançaram o platô do 
Direito Processual, fazendo com que surja o Processo 4.0, por nós 
cunhado de Processo Virtual, colocando em análise diversas garantias 
constitucionais e infraconstitucionais.

A matriz teórica deste novo panorama processual é o professor 
escocês Richard Susskind, de Oxford, autor do livro Online Courts and 
the Future of Justice, defendendo a utilização das novas tecnologias, 
tanto o tradicional método, quanto o sistema multiportas de resolu-
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ções de conflitos. E para tanto ilustra que a ideia de que o próprio 
conceito de Justiça não seja mais definido como um espaço físico (o 
Fórum), mas, sim, como um serviço. O acesso à Justiça é reconfigurado 
através dos novos instrumentos tecnológicos que estão disponíveis à 
sociedade, com caminhos muito mais profundos do que simplesmente 
a automação dos métodos já existentes e aplicáveis11. 

O Processo do Trabalho 4.0 é fruto de uma historiografia ini-
ciada em 2010 e que no ano passado ganhou corpo e envergadura atra-
vés do Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT 6/2020 e as Resoluções 
345, 372, 378 e 385, todas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
fazendo com que o Processo do Trabalho deixasse de ser digital, como 
era conhecido, para tornar-se virtual, fruto da sociedade tecnológica.

É importante fazer a distinção de processo digital do virtual, 
porquanto naquele os atos processuais são praticados presencialmente e 
por técnicas assíncronas, ao passo que neste os atos processuais são reali-
zados exclusivamente remotamente por técnicas síncronas e assíncronas. 

Em março de 2010, surge a espinha dorsal do Processo do 
Trabalho 4.0, através do Termo de Acordo de Cooperação Técnica nº 
51/2010 entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT), quando a Justiça do Trabalho aderiu, oficialmente, ao Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, objetivando elaborar um sistema único de 
tramitação eletrônica de processos judiciais. Nesta mesma data, por 
meio do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2010, assinado entre 
o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT) e os 24 Tribunais Regionais do Trabalho, todos os 
órgãos da Justiça do Trabalho passaram a integrar o projeto, sendo que 
desde 2012 todos os órgãos da Justiça do Trabalho passaram a utilizar 
integralmente o Processo Judicial Eletrônico - PJe, regulamentado 

11  SUSSKIND, Richard. Online Courts and Future of Justice. Oxford University Press, 2019.
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pela Lei nº 11.419/2006 e pela Resolução nº 136/2014 do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho12. 

Com a pandemia do coronavírus, o Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT) editou o Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.
CGJT 6/2020, de 05/05/2020, normatizando o trabalho remoto, os 
atos e prazos processuais, as audiências e as sessões de julgamento vir-
tuais ou telepresenciais na Justiça do Trabalho, seus serviços de apoio 
e o atendimento aos advogados, às partes e aos procuradores. ficando 
vedada a realização de audiências e sessões presenciais13 (conforme 
observações das Resoluções do CNJ 313 e 314/2020)14.

Importante trazer à baila que sessão de julgamento virtual e 
sessão telepresenciais não são sinônimas, porquanto a primeira é reali-
zada integralmente de maneira remota e assíncrona em um ambiente 
digital, perdurando alguns dias, sendo que todos os integrantes do 
órgão possuem tempo hábil para analisar os autos e apresentar sua 
respectiva decisão ou manifestação, não sendo permitida sustentação 
oral. Nesta modalidade, todos os julgadores acompanham a sessão do 
início ao fim integralmente, sendo que a divulgação parcial das decisões 
é acompanhada pelos advogados, procuradores e demais interessados, 
enquanto a divulgação integral do conteúdo da sessão e dos julgamen-
tos é realizada somente após a sua conclusão. A sessão de julgamento 
telepresencial é realizada integralmente de maneira remota e síncrona, 
porquanto existe uma interação ao vivo entre os integrantes e durante a 
sua realização no dia e no horário designados os julgadores, advogados 
e procuradores (Membros do Ministério Público do Trabalho) atuam 
concomitantemente através de videoconferência.

12 https://www.trt13.jus.br/informe-se/noticias/2012/11/historico-do-processo-judicial-eletronico-da-
justica-do-trabalho-pje-jt. Acesso: 01 mai. 2021.
13 http://www.csjt.jus.br/documents/955023/7642229/Ato+006.20+05.05.20.pdf/2c8d04ff-32dd-
925e-6402-74befc60069a?t=1588710352086. Acesso: 21 mai. 2021.
14 http://www.csjt.jus.br/documents/955023/7642229/Ato+006.20+05.05.20.pdf/2c8d04ff-32dd-
925e-6402-74befc60069a?t=1588710352086. Acesso: 21 mai. 2021.
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As sessões virtuais e as telepresenciais por videoconferência 
podem ser adotadas por todos os órgãos colegiados do Tribunal 
(Turmas, Subseções Especializadas, Subseção de Dissídios Coletivos 
Órgão Especial e Tribunal Pleno), sendo que cada Tribunal Regional 
do Trabalho possui liberdade para normatizar o tema, elaborando seu 
próprio Ato, devendo necessariamente observar as Resoluções do CNJ 
e as diretrizes do CSJT.

As audiências unidas e de instrução, bem como as sessões de 
julgamento passaram ser gravadas em áudio e vídeo, em ferramenta 
compatível com o Repositório Nacional de Mídias para o Sistema PJe 
ou PJe-Mídias15.

Em outubro de 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
publicou a Resolução nº 345 que foi aprimorada pela Resolução nº 
378 de 2021, normatizando a Justiça Digital 4.0, o que denominamos 
de Processo Virtual, permitindo que o jurisdicionado através das novas 
tecnologias tenha acesso à Justiça sem a necessidade de comparecer 
fisicamente no Poder Judiciário, determinando que todos os atos pro-
cessuais (do ajuizamento até a entrega do bem tutelado pelo Direito) 
sejam realizados exclusivamente, de maneira eletrônica ou remota de 
forma síncrona ou assíncrona.

Assim, as partes, os advogados, os procuradores e os julgadores e 
todos os sujeitos processuais (como testemunhas, peritos, demais auxi-
liares e servidores públicos) utilizam-se das novas tecnologias para atuar 
remotamente através da internet, podendo, inclusive, produzir provas e 
realizar audiências e sessões de julgamento por telepresenciais ou virtuais.

Inviabilizada a produção de meios de prova ou de outros atos 
processuais de forma virtual, a sua realização de modo presencial não 
impedirá a tramitação do processo no âmbito do “Juízo 100% Digital”.

O “Juízo 100% Digital” poderá se valer também de serviços 
prestados presencialmente por outros órgãos do Tribunal, como os de 

15 http://www.csjt.jus.br/documents/955023/7642229/Ato+006.20+05.05.20.pdf/2c8d04ff-32dd-
925e-6402-74befc60069a?t=1588710352086. Acesso: 21 mai. 2021.
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solução adequada de conflitos, de cumprimento de mandados, centrais 
de cálculos, tutoria dentre outros, desde que os atos processuais possam 
ser convertidos em eletrônicos.

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) adotou a 
plataforma Zoom, padronizando assim para o Brasil inteiro para as au-
diências e sessões de julgamento telepresenciais a partir de 01/05/2021.

Para que o processo virtual seja efetivado, é necessário que o 
autor faça esta opção, no momento da distribuição, e o réu, quando ci-
tado, a aceite, podendo, se opor, no prazo de 5 dias, contados da citação 
ou então até a prolação da sentença. 

Quanto aos processos físicos já existentes, o Juiz poderá a qual-
quer momento propor às partes a conversão para o processo virtual, 
ou então as partes poderão entabular um negócio jurídico processual 
requerendo a conversão. 

Destaca-se que ficando demonstrada a impossibilidade da 
prova ser realizada de maneira virtual, é permitido que seja produzida 
da maneira física. 

Os Tribunais que implementarem o “Juízo 100% Digital” 
deverão, no prazo de trinta dias, comunicar ao Conselho Nacional de 
Justiça, enviando o detalhamento da implantação e as varas abrangidas.

 O “Juízo 100% Digital” poderá ser adotado de modo a abranger 
ou não todas as unidades jurisdicionais de mesma competência terri-
torial e material, assegurada, em qualquer hipótese, a livre distribuição.

A implementação do “Juízo 100% Digital” pelos Tribunais 
poderá ser precedida de consulta a ser feita exclusivamente aos magis-
trados titulares dos juízos a serem contemplados.

O “Juízo 100% Digital” será avaliado após um ano de sua 
implementação, podendo o tribunal optar pela manutenção, pela des-
continuidade ou por sua ampliação, comunicando a sua deliberação ao 
Conselho Nacional de Justiça.”
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Já no corrente ano de 2021, o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) publicou a Resolução nº 372, criando o Balcão Digital, deter-
minando que os Tribunais, à exceção do Supremo Tribunal Federal, 
disponibilizem, em seu sítio eletrônico, ferramenta de videoconferência 
que permita imediato contato com o setor de atendimento de cada 
unidade judiciária, popularmente denominado como balcão, durante o 
horário de atendimento ao público.

O Tribunal poderá utilizar qualquer ferramenta tecnológica 
que se mostre adequada para o atendimento virtual, ainda que diversa 
da solução empregada para a realização das audiências, sessões de 
julgamento ou, ainda, para a prática dos demais atos judiciais.

O Tribunal poderá, em unidades judiciárias localizadas em 
regiões do interior, onde a deficiência de infraestrutura tecnológica 
for notória e inviabilizar o atendimento por videoconferência, prever 
o uso de ferramenta de comunicação assíncrona para o atendimento 
por meio do Balcão Virtual, hipótese em que a resposta ao solicitante 
deverá ocorrer em prazo razoável.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do De-
partamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, poderá 
indicar, mediante requerimento dos Tribunais interessados, solução 
de uso público e gratuito disponível, bem como manual de instalação 
e de utilização.

O Balcão Virtual deverá funcionar durante todo o horário de 
atendimento ao público, de forma similar à do balcão de atendimen-
to presencial, sendo que o servidor designado para atuar no Balcão 
Virtual prestará o primeiro atendimento aos advogados e às partes, 
podendo convocar outros servidores da unidade ou realizar agenda-
mento, pelos meios eletrônicos disponíveis, para complementação do 
atendimento solicitado.

Importante destacar que o Balcão Virtual não substitui o sis-
tema de peticionamento dos sistemas de processo eletrônico adotados 
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pelos Tribunais, sendo vedado o seu uso para o protocolo de petições, 
assim como não é aplicável aos gabinetes dos magistrados.

O link de acesso ao Balcão Virtual da unidade deverá ser publi-
cado no sítio eletrônico dos Tribunais, preferencialmente junto aos tele-
fones e endereços eletrônicos de cada unidade judiciária, com a expressa 
menção de que o atendimento por aquela via se dará apenas durante o 
horário de atendimento ao público estipulado por cada tribunal.

Os Balcões Virtuais deverão ser regulamentados e instalados 
no prazo de trinta dias a contar da entrada em vigor desta Resolução, 
com a devida disponibilização dos links de acesso no sítio do tribunal 
e comunicação ao Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, eis que emerge a Resolução nº 385 do Conselho Na-
cional de Justiça, amparada pela Lei nº 14.129/2021, regulamentando 
os Núcleos de Justiça 4.0, permitindo a criação dos Núcleos especiali-
zados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda 
área territorial situada dentro os limites de jurisdição do Tribunal que 
criou o Núcleo, que deverá conter um Juiz Coordenador, e no mínimo 
outros dois Juízes, efetivando as Resoluções ns. 345, 372 e 378.

Cada “Núcleo de Justiça 4.0” deverá contar com um juiz, que o 
coordenará, e com, no mínimo, dois outros juízes.

A escolha do “Núcleo de Justiça 4.0” pela parte autora é facul-
tativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação, sendo 
que o processo atribuído a um “Núcleo de Justiça 4.0” será distribuído 
livremente entre os magistrados para ele designados.

É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu 
processo no “Núcleo de Justiça 4.0”, e o demandado poderá se opor à 
tramitação do processo no “Núcleo de Justiça 4.0” até a apresentação 
da primeira manifestação feita pelo advogado ou defensor público, 
quando o processo será remetido ao juízo físico competente indicado 
pelo autor, submetendo-se o feito à nova distribuição.
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A oposição do demandado à tramitação do feito pelo “Núcleo 
de Justiça 4.0” poderá ser feita na forma prevista no art. 340 do CPC.

A não oposição do demandado, na forma acima mencionada, 
aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do 
CPC/15, fixando a competência no “Núcleo de Justiça 4.0”.

Ato do Tribunal definirá a estrutura de funcionamento dos 
“Núcleos de Justiça 4.0”, de acordo com seu volume processual, bem 
como providenciará a designação de servidores para atuarem na unida-
de, o que poderá ocorrer cumulativamente às atividades desenvolvidas 
na sua lotação de origem ou com exclusividade no núcleo, observado, 
neste caso, o disposto na Resolução CNJ nº 227/2016, do Conselho 
Nacional de Justiça.

4. CONCLUSÃO

Se, no plano do Direito Material, a 4ª Revolução Industrial está 
criando um abismo social e conjuntural entre a Fábrica Inteligente e 
a Uberização, colocando de um lado as novas fábricas que funcionam 
de maneira automatizada e segura, destinando responsivas condições 
de trabalho e privilegiando o trabalho imaterial; do outro lado, estão os 
trabalhadores em plataforma que trabalham em condições desumanas, 
ocupando os espaços públicos como ruas, calçadas e praças, sem as 
mínimas condições sanitárias e de segurança, próximas as situações 
análogas de escravidão, distorcendo o trabalho material. Se no primeiro 
modal o trabalho é valorizado, neste segundo é desvalorizado.

 No platô do Direito Processual, a 4ª Revolução Industrial está 
criando um abismo processual entre o Processo Físico e o Processo 
Virtual, colocando de um lado a Justiça 4.0, que desaparece com as 
estruturas físicas e através das inovações tecnológicas permite que o 
processo seja permeado pelas técnicas síncronas e assíncronas do início 
ao fim, quando os atos processuais são praticados remota e eletroni-
camente; lado outro, encontra-se a Justiça Tradicional que privilegia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2295
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o contato e a existência do ser humano, aonde partes, advogados e 
julgadores interagem presencialmente e utilizam a tecnologia para 
auxiliar-lhes.

Faz parte da evolução e capacidade humana, que superam limites 
e adaptam os seres humanos às novas e mais variadas situações, inclusive 
no mundo do trabalho que não é um acontecimento estanque e imutável. 
A tecnologia e a inovação acompanham o homem, a sociedade, a cultura 
e o Direito desde a 1ª Revolução Industrial, permitindo à humanidade 
evoluir constantemente e alcançar feitos e conquistas inimagináveis.

É preciso que o Direito esteja alinhado com as mudanças so-
cioeconômicas e tecnológicas, e no Direito do Trabalho e no Processo 
do Trabalho o campo é muito propício e ideal para tanto.

Mas, afinal, o que o Direito do Trabalho 4.0 e o Processo do 
Trabalho 4.0 possuem em comum? O mesmo protagonista: os algorit-
mos pouco a pouco vão tomando todos os espaços e quem sabe não 
deixem pouca ou nenhuma lacuna para os coadjuvantes. Afinal, ele é 
expansionista, invisível, dominante e não possui forma pré-estabelecida.

 Já passou da hora de pensarmos na educação e na inclusão 
virtuais, preparando, equipando e capacitando todos os envolvidos 
(inclusive as partes), sob hipótese de uma exclusão coletiva jurídica. 

O equilíbrio sempre foi, é e sempre será a virtude. Sopesar e 
estabelecer limites humanos e maquinários inquestionavelmente seja 
a melhor resposta do Direito para a 4ª Revolução Industrial, para que 
assim as novas tecnologias sejam usadas para uma vida melhor para 
todos nós.

É neste contexto que o mundo do trabalho se encontra: de um 
lado, o Direito e o Processo do Trabalho tradicionais, alicerçados no 
antropocentrismo e que possuem como protagonistas o ser humano; 
do outro lado, o Direito e o Processo do Trabalho 4.0, consubstancia-
dos em máquinas, algoritmos, plataformas e aplicativos digitais, que 
possuem como protagonistas as novas tecnologias.
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 No ocaso, como se fossemos vários com múltiplas vozes, 
dentro de uma geometria pouco lógica, surgem algumas indagações 
suprassensíveis da realidade jurídico-processual diante da concretude 
da vida e de todas as suas vicissitudes, alegrias, dramas e tragédias, que 
vicejam dentro dos processos judiciais. 

Estamos em um mundo cada vez mais virtual, seja no trabalho 
ou no processo, e o mundo caminha para cada vez mais assim estar, ao 
mesmo tempo menor e maior, a depender do ponto de vista. Traba-
lhadores, empresas e consumidores conectados all time and anywhere; 
autor, réu e juiz, cada vez mais interacionais, dialogando dinami-
camente. Nem se fala mais em um mar, mas sim em um oceano de 
oportunidades. Cabeça aberta e coragem para enfrentar a andar para 
frente, afinal, os desafios que nos desafiam. O Direito e o Processo 
do Trabalho sempre foram desafiados e deles nasceram e cresceram e 
agora não será diferente. A tecnologia e a inovação aí estão disponíveis 
a todos e de todos esperam respostas.

Assim como o rio correr para o mar, deve ser o Direito e o Pro-
cesso do Trabalho observando e utilizando as inovações tecnológicas 
da 4ª Revolução Industrial, através da ciência e da inovação que devem 
ofertar um tecido social aos trabalhadores e um efetivo acesso à justiça.

Ser humano, nuvens, inteligência artificial, máquinas, empre-
sas transnacionais, cadeias de suprimentos multiterritoriais, trabalho 
nômade, manufatura avançada e processo virtual representam a con-
temporaneidade do universo laboral e processual. 

 Onde chegaremos, qual caminho trilharemos, em quais valores 
éticos e científicos nos apoiaremos, quem conduzirá as audiências, 
quem nos ouvirá e quem nos julgará? O ser humano ou as máquinas? 
Ambos, com o predomínio de um sobre o outro?

A ciência vem da dúvida, o questionamento nos conduz ao 
conhecimento, que nesta senda caminhamos em busca da razão. Por 
isso, o Direito e o Processo do Trabalho devem acompanhar as mu-
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danças sociais e tecnológicas, para que assim destine ao ser humano 
mais vivacidade, qualidade de vida e dias melhores. É para frente que 
se anda e para cima que se olha.

As respostas ficam para os leitores, professores, estudantes, 
magistrados, e demais profissionais do Direito, eis que se trata de um 
tema completamente em aberto, aguardando a contribuição de todos 
os atores sociais, sem exceção, pessoas físicas e jurídicas, que são os 
destinatários da jurisdição, que se realiza por intermédio do processo.
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS

 A história das normas protetivas que tratam sobre o trabalho da 
mulher se confundem com a própria história do Direito do Trabalho, 
pois as assim chamadas meias-forças foram as primeiras a receber a 
proteção do Estado.

 O trabalho feminino pós Revolução industrial chamou tanto a 
atenção, pela evidente desigualdade e maior exploração, que a “questão 
feminina” ensejou as primeiras normas internacionais, a exemplo do 
Protocolo de Berlim, de 1890, a Convenção de Berna, de 1906 e as 
seguintes Convenções da OIT: n. 3 e 103 (proteção à maternidade); n. 
4, 31, 89 e Protocolo 90 (trabalho noturno); n. 156 (responsabilidades 
familiares); n. 45 (trabalho nos subterrâneos das minas); n. 13 e 136 
(sobre trabalhos insalubres); n. 100 e 111 (sobre igualdade de salário e 
de oportunidades no emprego ou profissão).

 No Brasil, o Decreto n. 21.417-A/32 regulamentou o trabalho 
da mulher nos estabelecimentos industriais e comerciais, asseguran-
do-lhe diversos direitos que, ao longo das décadas seguintes, foram 
repetidos pelas normas constitucionais e infraconstitucionais

 A Assembleia Nacional Constituinte, que redundou no Texto 
Constitucional Federal mais longevo que o Brasil já teve, contou com 
expressiva participação feminina, se comparado às Assembleias ante-
riores. Dos 559 deputados constituintes, apenas 25 eram mulheres, o 
que representava apenas 5% dos parlamentares, mas mesmo assim elas 
tiveram uma participação ativa, marcada sobremaneira pela entrega 
da Carta das Mulheres aos Constituintes, ao então deputado Ulisses 
Guimarães, em março de 1987, bem assim pelo “lobby do batom”, 
termo jocoso utilizado pela imprensa da época para diminuir a pauta 
feminina, mas sabiamente apropriado pelas deputadas-constituintes 
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para encaminhar seus pleitos e convencer os demais parlamentares que 
essa deveria ser uma pauta de ambos os gêneros.

 De acordo com Marques, Vasconcelos e Lopes4, a referida 
Carta abordava temas como igualdade e não discriminação; família; 
trabalho; saúde; educação; cultura e violência e o final do documento 
foi marcado pela frase “Constituinte pra valer tem que ter direito das 
mulheres”. Alguns desses direitos trabalhistas foram acolhidos e é 
sobre tais que esse ensaio tratará nas linhas que se seguem.

2. MULHER, IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO

 O caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 contém 
uma espécie de cláusula geral da igualdade, onde se lê que “todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, sendo 
proibido o tratamento diferenciado entre homens e mulheres, quando 
os critérios forem alheios ao texto constitucional (§1º do artigo 5º). 
É dizer, a própria Carta Política admite que é possível discriminar 
positivamente e igualmente relembra, em diversos outros dispositivos, 
o princípio da igualdade, conforme se observa nos artigos 3º, incisos 
III e IV; artigo 5º, inciso XLI; artigo 7º, incisos XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIV; artigo 14, caput; artigo 37, incisos I e VIII; artigo 145, §1º; 
artigo 226, §5º; artigo 227, §6º.

Como direito fundamental, o princípio da igualdade deve ser 
assimilado sob duas dimensões, de modo a assegurar um direito sub-
jetivo e uma ordem objetiva, irradiando-se para todo o ordenamento 
jurídico, vinculando entes públicos e privados, com aplicabilidade 
imediata, segundo o artigo 5º, §1º, da Constituição Federal de 1988.

4  MARQUES, Ana Carolina Bianchi Rocha Cuervas; VASCONCELLOS, Felipe Gomes da Silva; 
LOPES, Gabriel Franco da Rosa. Redemocratização: As mulheres e a Constituição de 1988. MAIOR, 
Jorge Luiz Souto; VIEIRA, Regina Stela Corrêa (Orgs.). Mulheres em luta: a outra metade da história 
do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2017, pp. 95-112. 
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Na doutrina de Robert Alexy5, o referido princípio deve ser 
assim entendido: a) o princípio da igualdade não é uma norma que 
ordena, sempre, o tratamento igual ou proíbe, sempre, o tratamento 
desigual; b) a igualdade deve ser sempre analisada de forma relacional, 
redundando na comparação entre, pelo menos, dois entes, tendo-se a 
eleição de critérios estabelecidos previamente; c) o tratamento igual 
ou desigual é também definido por um objetivo que se almeja alcançar 
(como o artigo 3º, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988, 
respectivamente, que estabelece como objetivos da República erradicar 
a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e re-
gionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação).

Em sentido semelhante, Wilson Steinmetz pontifica que, do 
ponto de vista do conteúdo, o princípio da igualdade encerra um feixe 
de normas jurídicas. Assim, a norma presente no caput do artigo 5º 
da Constituição Federal de 1988 figura como uma cláusula geral de 
igualdade, abrindo-se em três outras normas: o mandamento de trata-
mento igual; o mandamento de tratamento desigual, segundo os crité-
rios estabelecidos na própria Constituição; a proibição de tratamento 
discriminatório. As duas primeiras normas são assimilações positivas 
do princípio da igualdade, enquanto a terceira constitui a dimensão 
negativa de tal princípio6.

Passados mais de trinta e dois anos do advento da Carta Política 
de 1988, ainda se constata grande desigualdade salarial entre homens e 
mulheres, apesar de o artigo 7º, XXX proibir expressamente a diferença 
de salário quando o fator determinante for o sexo.

 Na última PNAD contínua7, constatou-se que as mulheres 
receberam 77,7% do salário dos homens em 2019. A diferença é ainda 

5  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 393-429.
6  STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 235.
7  Disponível em: https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=pnad+2021. Acesso em: 06 mai. 
2021.
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mais elevada em cargos de maior rendimento, como diretores e geren-
tes. Nesse grupo, as mulheres ganharam apenas 61,9% do rendimento 
dos homens. É o teto de vidro na prática!

 Nunca é demais recordar que o princípio da igualdade, como le-
gítimo direito fundamental, vincula entes públicos e privados. Assim, é 
correto afirmar que o Estado deve se esforçar para ter políticas públicas 
voltadas à diminuição da desigualdade entre homens e mulheres, assim 
como também os empregadores devem buscar observar a igualdade e a 
não discriminação entre os gêneros.

 Nessa perspectiva, destinar atividades tidas como menores 
e menos complexas, ligadas a estereótipo de gênero, somente para 
as mulheres, é atitude que se contrapõe diretamente ao princípio da 
igualdade e em tal sentido recentemente decidiu o Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região, cuja citação literal do acórdão se impõe, 
pela clareza adotada como razões de decidir:

MISOGINIA. PRETERIÇÃO DA TRABALHADO-
RA NAS PROMOÇÕES NO EMPREGO. DANO À 
MORAL. CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA 
PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER (CONVENÇÃO BELÉM DO 
PARÁ). CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE 
TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CON-
TRA A MULHER (CEDAW). 1. Cabe às autoridades 
públicas atuarem de forma a eliminar todas as formas de dis-
criminação contra a mulher praticada por quaisquer pessoas, 
organização ou empresa, conforme compromisso assumido 
pelo Brasil, signatário das Recomendações da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher (Convenção Belém do Pará, de 1994) e 
da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW,1979), ratificada 
pelo por meio do Decreto 4.377, de 13.9.2002. No âmbito das 
relações de trabalho, o empregador é responsável por manter 
um ambiente de trabalho íntegro, saudável e respeitoso (art. 7º, 
XXII, e 200, VIII, da CR88) e responde, independentemente 
de culpa, pelos atos praticados por seus empregados (art. 932, 
III, e 933 do CC), inclusive com relação às discriminações em 
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face da mulher. 2. Como se extrai do art. 1º da Convenção 
111 da OIT, todo e qualquer tratamento desigual, de caráter 
infundado, em matéria de emprego ou profissão, que dificulte 
ou obstaculize o acesso e permanência no emprego, a oportu-
nidade de ascensão e formação profissional, a igualdade remu-
neratória, bem como promova a violência e o assédio, constitui 
discriminação. 3. Entretanto, não obstante o vasto arcabouço 
normativo internacional, fatores histórico-culturais enraizados 
na nossa sociedade machista e patriarcal perpetuam a discri-
minação contra a mulher, com a adoção do estereótipo de que 
à emocionalmente vulnerável, frágil fisicamente e responsável 
pelos afazeres domésticos. Sobre o tema, os professores Claiz 
Maria Pereira Gunça dos Santos e Rodolfo Pamplona Filho 
ressaltam que a divisão sexual do trabalho é regida pelo prin-
cípio da separação (existem trabalhos de homens e trabalhos 
de mulheres) e pelo princípio da hierarquia (trabalho de 
homem vale mais do que um trabalho de mulher), acarretando 
a atribuição de tarefas e lugares sociais diferentes e separados 
para homens e mulheres, em que a atividade masculina é mais 
valorizada socialmente e ocupa um papel hierárquico superior. 
Essa divisão fica ainda mais latente quando as mulheres se 
inserem em atividades ou profissões tipicamente masculinas, 
de modo que, como o discurso que naturaliza a hegemonia 
masculina não se mostra suficiente, busca-se desqualificar as 
mulheres que rompem essa barreira, por meio de discrimi-
nações indiretas e pela prática de assédio. 4. Sensível a esse 
contexto, a Organização Internacional do Trabalho, comemo-
rando seu centenário de fundação, aprovou, na 108ª Reunião 
da Conferência Internacional do Trabalho em Genébra (junho 
de 2019), a Convenção 190, sobre violência e assédio no tra-
balho, temas responsáveis pelo grande aumento nos casos de 
doenças psicossociais, com destaque para a questão de gênero 
nos casos de abuso e assédio e para a necessidade de proteger 
as mulheres no local de trabalho. A referida Convenção reco-
nhece que a violência e o assédio nas relações laborais violam 
os direitos humanos, ameaçam a igualdade de oportunidades e 
são incompatíveis com o trabalho decente. Ademais, compro-
metem o meio ambiente do trabalho, afetando a organização 
do labor, o desenvolvimento sustentável, as relações pessoais, a 
produtividade e a qualidade dos serviços, além de impedir que 
as pessoas, em especial as mulheres, tenham acesso ao mercado 
de trabalho, permaneçam e progridam profissionalmente. 5. 
O termo misoginia, que tem origem em nas palavras gregas: 
miseó (ódio) e gyné (mulher). Trata-se do ódio ou aversão às 
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mulheres, que pode se manifestar de diversas formas, como 
a objetificação, depreciação, descrédito e outros tipos de 
violência, física, moral, sexual, patrimonial ou psicológica. 6. 
A questão de gênero ainda é determinante no mercado de 
trabalho brasileiro. De uma forma geral, as mulheres brasi-
leiras ganham, em média, 76% da remuneração masculina, 
segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (PNAD-2018). 7. Estatísticas recentes revelam que as 
mulheres são preteridas nas promoções e ganham menos do 
que os homens, inclusive em cargos de nível hierárquico equi-
valente e que o maior obstáculo enfrentado pelas mulheres no 
caminho da liderança está na fase inicial das carreiras, até o 
nível de gerência. Esses dados confirmam a falta de foco na 
paridade de gênero em níveis mais baixos e revelam que, se 
os problemas na extremidade inferior da balança não forem 
resolvidos, não haverá mulheres disponíveis, nas organizações, 
para alcançarem cargos de liderança. Nesse contexto, é urgente 
implementar medidas de combate e superação das discrimi-
nações à mulher, para a efetivação da jusfundamentalidade 
da Constituição de 1988 e das Convenções Internacionais 
adotadas pelo Brasil para efetivação dos melhores ideais de 
democraticidade, respeitabilidade e simetria entre gêneros. 
5. No caso dos autos, a trabalhadora exerceu, por cinco anos, 
atividades pesadas em metalúrgica, e o conjunto probatório re-
velou preterição da trabalhadora simplesmente por ser mulher, 
em razão da misoginia comumente observada em locais de 
trabalho pesado. Ressalte-se a dificuldade da prova do assédio 
moral em casos como esse, nos quais a violação é naturalizada 
e os comportamentos são socialmente aceitos. 6. O dano é in 
re ipsa e independe de comprovação de sofrimento íntimo, já 
que inviável a prova da dor sentida pela vítima. Em relação 
ao quantum indenizatório, cabe ao magistrado, observados 
os imperativos da razoabilidade, fixar um valor que atenda a 
duas finalidades concomitantes e distintas: compensação da 
vítima e punição/dissuasão do agressor. Recurso da recla-
mante provido para condenar a reclamada ao pagamento de 
indenização por danos morais causados pela preterição da 
trabalhadora nas promoções no emprego, simplesmente por 
ser mulher, no importe de R$ 30.000,00. (TRT-15 - ROT: 
00121543520175150059 0012154-35.2017.5.15.0059, Re-
lator: JOAO BATISTA MARTINS CESAR, 11ª Câmara, 
Data de Publicação: 27/11/2020)
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A prova da preterição da empregada não é fácil de ser produzida, 
pois a comprovação do que se convencionou chamar de teto de vidro 
para ascensão feminina no ambiente empresarial é extremamente sutil.

Nesse particular, adverte Lima que o magistrado deve atentar 
para dois momentos processuais distintos: um no qual “o trabalhador 
tem uma obrigação de apresentar fatos que permitam concluir ou 
suspeitar da existência de uma atitude discriminatória”; e no segundo 
momento, “uma vez reconhecida a existência de diferenciação, caberá 
ao empregador provar suficientemente que tal medida tem uma justi-
ficativa razoável e proporcional”8.

 Em outras palavras, as regras relativas ao ônus da prova jamais 
podem servir como obstáculo à tutela jurisdicional, devendo-se atentar 
para as reais possibilidades das partes, havendo de recair o encargo pro-
cessual sobre quem possui mais aptidão para provar9. É nesse sentido, 
inclusive, a regra prevista no artigo 818, § 1º da Consolidação das Leis 
do Trabalho10, tão bem materializada na inteligência da súmula nº 443 
do C. Tribunal Superior do Trabalho11, quando se refere à aptidão para 
a prova em relação à dispensa discriminatória de empregado doente.

 A Suprema Corte estadunidense possui um precedente deveras 
interessante em relação à questão acerca do ônus da prova, quando a 

8  LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 246.
9  Essa é a ideia defendida por Mallet: “Com isso, as dificuldades para a produção da prova, existentes no 
plano do direito material decorrentes da desigual posição das partes litigantes, não são transpostas para 
o processo, ficando facilitado inclusive o esclarecimento da verdade” (MALLET, Estêvão. Discriminação 
e processo do trabalho. In.: DISCRIMINAÇÃO. RENAULT, Luiz Otávio Linhares; VIANA, Márcio 
Túlio; CANTELLI, Paula Oliveira (coords.), 2. ed., São Paulo: LTr, 2010, pp. 199-208.
10  CLT, art. 818, § 1º: “§ 1o nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior 
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo 
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
11  Súmula nº 443  do TST. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO 
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À 
REINTEGRAÇÃO. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou 
de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à 
reintegração no emprego.
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discriminação for praticada por motivos mistos. Trata-se que leading 
case Price Waterhouse v. Hopkins, julgado em 1989.

 Ann Hopkins12 era uma gerente sênior em um escritório de 
sociedade contábil profissional e se candidatou à vaga de sócia do 
escritório de contabilidade onde trabalhava, em 1982. Sua candidatura, 
inicialmente negada, só foi realizada para reconsideração no ano se-
guinte. Quando os sócios de seu escritório se recusaram posteriormente 
a apresentá-la para parceria, ela processou o empregador no Tribunal 
Distrital Federal nos termos do Título VII da Lei dos Direitos Civis 
de 1964, alegando ter havido discriminação pela sua preterição com 
base no sexo.  Analisando o caso, a Suprema Corte estadunidense 
entendeu que, apesar de ter prova nos autos de que Hopkins havia sido 
discriminada em relação ao gênero, vez que alguns sócios recomenda-
ram que ela participasse de um curso de charme e vestisse mais roupas 
e acessórios femininos, o escritório afirmou em sua defesa que havia 
outros motivos para a não ascensão de Hopkins à condição de sócia e, 
dessa forma, haviam sido apresentados motivos mistos.

 A Corte, por meio do voto condutor da Juíza O´Connor, 
afirmou que em havendo motivos mistos, o autor deve demonstrar a 
existência de prova direta do motivo discriminatório, o que não tinha 
sido observado no caso concreto, fazendo com que a autora malograsse 
na sua pretensão indenizatória.

 Essa decisão limitou drasticamente o ajuizamento de ações, 
vez que só poderiam tramitar com possibilidade de êxito, as ações que 
tivessem prova direta; ou seja, as que apresentassem um testemunho 
direto ou mesmo uma confissão.

 A conservadora decisão da Corte Suprema acarretou reação do 
Congresso estadunidense, que aprovou, em 1991, alteração no artigo 
703(m) do Estatuto dos Direitos Civis, tendo este passado a prever 

12  Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/490/228/#tab-opinion-1957939. Acesso 
em: 07 mai. 2021.
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que uma prática ilegal é estabelecida quando a parte demonstrar que os 
motivos lá elencados ocasionaram a prática empresarial questionada, 
ainda que outros fatores também a tenham motivado13.

 Ainda nesse tópico sobre o princípio da igualdade, ainda 
merece reflexão se o argumento para contratar somente mulheres ou 
homens é constitucional. Desde já é preciso registrar que sempre haverá 
choque de princípios quando um empregador resolve preferir contratar 
pessoas tendo como fator preponderante o gênero, havendo um certo 
perfume de discriminação nefasta, pecha esta que pode ser afastada se 
os critérios forem razoáveis ou proporcionais.

 A Consolidação das Leis do Trabalho, buscando dar efetivida-
de em plano ordinário ao princípio da igualdade, o artigo 373-A prevê 
como conduta proibida do empregador “publicar ou fazer publicar 
anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou 
situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, 
pública e notoriamente, assim o exigir”. Assim, seria razoável e não 
discriminatório um edital para contratação de mulheres para trabalhar 
em presídio feminino.

 O mesmo Dispositivo Legal veda ao empregador “recusar 
emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de 
sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a 
natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível”. Nesse 
particular, em 1991 a Suprema Corte estadunidense julgou um litígio 
que pode servir de referência para guiar os limites de razoabilidade em 
casos que envolvem preterição de mulheres em determinados setores 
da empresa.

 Trata-se do caso International Union, United Automobile, Ae-
rospace and Agricultural Implement Workers of America, UAW v. Johnson 
Control, Inc.14, no qual o sindicato alegava que a empresa possuía 

13  Cf. LIMA, Firmino Alves. Op. cit. p. 127.
14  Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/187/. Acesso em 07 mai. 2021.
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política de não contratação de mulheres para a linha de produção de 
baterias, tendo a acionada se defendido suscitando algo muito comum 
nas defesas que usam o bona fide occupation qualification (BFOQ), ou 
uma qualificação profissional de boa-fé, como argumento, mas a Corte 
Suprema entendeu que a política da empresa em não contratar mulhe-
res grávidas ou em idade fértil para o trabalho em linha de produção, 
pela possibilidade de contato excessivo com o chumbo, era uma prática 
discriminatória, pois a possibilidade de engravidar não poderia ser um 
fator para as mulheres serem discriminadas, vez que a gravidez não 
afeta a capacidade para o trabalho.

3. DA GARANTIA DE EMPREGO DA MULHER GESTANTE

Que fique assentado de partida que a proteção constitucional 
do emprego da mulher gestante não é fruto de generosidade legislativa, 
mas resultado de pressão de movimentos feministas e ação política de 
mulheres parlamentares que, apesar de minoria (25 mulheres entre 559 
parlamentares) ao tempo da Constituinte, alertas às opressões de gênero, 
lograram demarcar em texto da Constituição da República Federativa 
de 1988 valores de proteção à maternidade e à infância. Assim, incluiu-
-se no texto de Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
se sabe destinado a modular a ordem jurídica interna a ser instalada 
com a nova Constituição, regra de proteção ao emprego da mulher 
gestante, fixando-se em art. 10, II, b do ADCT, até a promulgação de 
lei complementar de proteção da relação de emprego de que trata o 
art. 7º, I da CF/88, a garantia de emprego para a empregada gestante, 
vedando a dispensa arbitrária ou sem justa causa da trabalhadora, da 
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Em harmonia com a premissa de que nenhuma sociedade pode 
habilmente projetar-se para manutenção e continuidade sem que pos-
sibilite proteção do seu futuro, é nessa perspectiva que a Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, sob influxos da redemocra-
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tização, foi virtuosa em contemplar, em seu texto, princípios e regras 
que promoveram à Carta o título de Constituição Cidadã. De fato, os 
avanços em direção de equidade da Constituição de 1988 evidenciam 
que mesmo em número reduzido, as parlamentares constituintes tive-
ram participação decisiva em assentamento de conquistas essenciais 
aos dias contemporâneos. 

Foi nesse contexto histórico que se inseriu no caput do art. 6º da 
Constituição a proteção à maternidade e infância entre direitos sociais 
fundamentais, espraiando-se a tutela nos artigos 7º, 201, 203 da Cons-
tituição Federal de 1988 e art. 10 do ADCT. É de se reconhecer que 
se as décadas anteriores conceberam às mulheres direitos quais aqueles 
de participação política, a Carta de 1988, não sem dificuldade, pressão 
e ação de mulheres em minoria política, representa marco normativo 
de proteção social à gestação, maternidade e infância, cujas tutelas 
sediadas em manto constitucional, dadas as fragilidades características 
das transformações contemporâneas no mundo do trabalho, exigem 
urgente exame hermenêutico em direção de ampliação de proteção, e 
não de fragmentação do já alcançado.

Sucede que se a Carta Constitucional firma diretriz e vetor a 
guiar a ordem jurídica infraconstitucional, sendo significativo disso a 
inclusão da proteção da gestação em ADCT, certo é que os contornos 
dessa proteção constitucional foram balizados pela jurisprudência, 
cuja evolução merece avaliação, especialmente porque se constata que 
decisões recentes da Corte Maior do país vem caminhando em sentido 
oposto à ampliação protetiva demarcada em cláusula de abertura ma-
terial de direitos da Constituição Federal (art. 5º, §2º, art. 7º, caput, da 
CF/88) ou reconhecidas por via de jurisprudência, representando risco 
também para a proteção fixada em art. 10, II, b do ADCT.

Nesse trilhar, respeitada a segmentação interseccional que em 
termos concretos põe mulheres negras em condição de dupla opressão 
racial e de classe, porque identificadas entre aquelas com menor re-
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muneração, piores marcadores sociais e menor expressão em trabalho 
protegido,15 fato é que a regra constitucional inscrita em ADCT, ao 
tempo em que previu a garantia temporária em emprego, despertou 
questões em torno de elementos quais a necessidade ou não de comu-
nicação da gravidez pela gestante ao empregador; conhecimento do es-
tado gravídico pela gestante para efeito de caracterização de condições 
sujeitas à garantia provisória em emprego; se a estabilidade ensejaria 
reintegração ou indenização; se estão abrangidas em espectro protetivo 
as trabalhadoras contratadas a termo; se as empregadas domésticas são 
também beneficiárias da tutela.

Relativamente à necessidade ou não de comunicação da gra-
videz pela gestante ao empregador, argumento primeiro suscitado em 
desfavor de concretização da garantia constitucional, a jurisprudência 
trabalhista e do Tribunal Superior do Trabalho evoluiu no sentido de 
reconhecer que o desconhecimento do estado gravídico, pela gestante 
ou seu empregador, à ocasião da despedida arbitrária ou sem justa cau-
sa, é irrelevante à caracterização da situação determinante da proteção 
estatal, considerando-se o marco biológico da gestação contemporânea 
à vigência do contrato de trabalho o requisito inscrito na regra cons-
titucional a autorizar sua incidência, uma vez que a tutela se destina a, 
reconhecendo o trabalho como fonte primária de subsistência da mãe, 
preservar a dignidade da mulher trabalhadora e a vida do recém-nas-
cido, a não permitir desemprego por conduta arbitrária ou injusta em 
período gestacional e até cinco meses depois do parto. A interpretação 
do TST que se materializa no item I da Súmula n. 244 da Colenda 

15  O perfil do grupo de trabalhadores com maior probabilidade de trabalhar sem carteira assinada é de 
mulher negra, moradora de cidades do interior do Norte e Nordeste, com até 24 anos e com menos de 
quatro anos de estudo, ao passo que o contrato de trabalho formal é majoritariamente ocupado por homem 
branco, entre 25 e 49 anos, morador das regiões metropolitanas do Sul e Sudeste, com ao menos o ensino 
médio, conforme estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, nominado “Causas e consequências 
da Informalidade no Brasil”. COSTA, Daiane. Mulher, negra, com pouco estudo é mais vulnerável à 
informalidade. Democracia e Mundo do Trabalho em Debate, 2016. Disponível em: < https://www.
dmtemdebate.com.br/mulher-negra-com-pouco-estudo-e-mais-vulneravel-a-informalidade/>. Acesso 
07, maio 2021.
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Corte objetivou prestigiar o direito social fundamental de proteção 
à maternidade e infância, dignidade da pessoa da trabalhadora, bem 
como a vida do nascituro, ainda que a ciência do estado gestacional 
tenha ocorrido em lapso ulterior à cessação do contrato de trabalho. 
Entendeu-se, portanto, que se o artigo 10, II, b do ADCT não impôs 
conhecimento de estado gestacional condição para proteção, não cabe-
ria ao intérprete fazê-lo.

A respeito, em julgamento de Recurso Extraordinário RE 
629.053/SP (Tema n. 497), de relatoria do Ministro Marco Aurélio 
de Mello, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a incidência 
da estabilidade prevista no artigo 10 do ADCT somente exige a an-
terioridade da gravidez à dispensa sem justa causa, confirmando que a 
proteção constitucional somente requer presença do requisito biológico 
da gravidez preexistente à dispensa arbitrária, independentemente de 
prévio conhecimento ou comprovação, reconhecendo o Supremo que a 
proteção contra dispensa arbitrária da gestante se caracteriza como di-
reito social instrumental protetivo da mulher, assegurando-lhe o gozo 
de outros preceitos constitucionais quais a licença maternidade remu-
nerada, princípio da paternidade responsável; e da criança, conferindo 
efetiva proteção ao recém-nascido e permitindo a este convivência 
integral com a mãe nos primeiros meses de vida.

Evoluiu também a jurisprudência em direção a entender que a 
proteção à maternidade, como direito individual, é irrenunciável, daí a 
não ser relevante à incidência da proteção a formalização de comunica-
ção prévia da condição ao empregador. Havendo limites à renúncia de 
direitos fundamentais nas relações entre particulares, relativamente à 
condição da gestante, entendendo o intérprete que se insere a proteção 
à infância em direito social fundamental, compõe o conjunto de direi-
tos irrenunciáveis. Não por outra razão a Orientação Jurisprudencial 
n. 30 da Seção de Dissídios Coletivos do TST interpretou ser nula 
de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia 
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ou transação, pela gestante, das garantias referentes à manutenção do 
emprego e salário, uma vez que se incluindo o direito de proteção à 
infância entre aqueles fundamentais, reveste-se de inalienabilidade e 
indisponibilidade. 

Quanto à discussão no sentido de que a estabilidade determi-
naria exclusivamente direito à permanência no trabalho ou direito à 
indenização, examinando os julgados precedentes ao item II da Súmula 
n. 244 do TST, cabe registro que antes da fixação da proteção estabi-
litária em sede constitucional, pela Carta de 1988, a interpretação que 
prevalecia em torno da mulher gestante e injustamente despedida era 
no sentido de que não teria direito à reintegração e faria jus apenas a 
pagamento de indenização (perdas e danos).16

Felizmente, avançou a jurisprudência a reconhecer, para além 
de impedimento à despedida sem justa causa ou que não se funda-
mente em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, que 
a reintegração ao trabalho confere patamar de dignidade em direção 
não discriminatória, para fim de inserção da empregada gestante em 
ambiente de trabalho, alinhando-se às diretrizes em direitos humanos 
de órgãos multilaterais dos quais o Brasil faz parte, e ao sentido de 
que trabalho não é mercadoria, logo, que a pessoa do trabalhador não 
pode ser contabilizada ou desumanizada. Não se tem dúvida quanto ao 
avanço positivo da exegese adotada pelo Tribunal Superior do Traba-
lho, tendo em vista que é no convívio com a diferença, com o processo 
de gestar em todas as suas fases e com todas as mudanças em estrutura 
física e mental nas trabalhadoras que prevalece o sentido de solidarie-
dade social caro à manutenção da vida em sociedade, como também 
favorece socialmente a superação de estereótipos que vinculam a noção 
de mulher grávida a preconceitos de que seria menos capaz, compe-
tente ou habilitada profissionalmente. A manutenção do trabalho para 
a mulher grávida, a garantia de assegurar-lhe estabilidade se filia ao 

16  Cite-se, exemplificativamente, RR 5928/1983, Ac. 1ªT 2113/1985 - Min. Ildélio Martins.
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entendimento de que as sociedades são verdadeiramente democráticas 
quando nelas há o efetivo compromisso com a inclusão.

Além disso, não se devem desconsiderar os aspectos proces-
suais alinhados à ampliação do reconhecimento do direito à reinte-
gração da trabalhadora gestante ao aprimoramento de instrumentos 
processuais que operacionalizaram o exercício do direito, cabendo 
destacar a redação dada ao art. 273 do CPC/73, pela Lei n. 8.952/94, 
subsidiariamente aplicável ao processo do trabalho por autorização 
do art. 769 da CLT, prestigiando a instrumentalização do processo 
e provendo, para o processo do trabalho, medida hábil a viabilizar a 
consecução da tutela em proteção da trabalhadora com a gestação ou 
prazo estabilitário ainda em curso.

Atentando para exame da mutação jurisprudencial em benefício 
da manutenção no emprego e reintegração, sob perspectiva de gênero, 
é de se observar que se o gênero é construção social, a superação de 
desigualdades que tocam especialmente o trabalho da mulher perpas-
sam pela exigência do convívio com diferenças, a serem reconhecidas e 
validadas em compatibilidade com a promessa de isonomia material da 
Constituição Federal, a permitir atentar para a circunstância de que é 
no ajustamento de pluralidades que reside a proteção democrática, de-
senhando o mundo do trabalho a partir dessa premissa, em superação 
ao modelo exclusivamente masculino e que, ignorando o desequilíbrio 
em divisão sexual do trabalho, impõe às mulheres trabalhar sem aspirar 
maternidade; que sejam mães e trabalhem como se não possuíssem fi-
lhos; e os tendo, que os criem e eduquem absorvendo para si as maiores 
cargas de cuidado, como se não trabalhassem. 

Ao largo da prevalência de interpretação que reconheceu di-
reito ao trabalho para além de indenização se inobservada a garantia 
constitucional à gestante, é essencial destacar a problemática em torno 
da extensão ou não do direito às trabalhadoras contratadas a termo. A 
respeito, os tribunais trabalhistas e o Tribunal Superior do Trabalho 
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evoluíram para reconhecer para a empregada gestante direito à estabi-
lidade provisória mesmo na hipótese de admissão mediante contrato 
por tempo determinado. A modificação da jurisprudência da Corte 
Trabalhista em item III da Súmula n. 244 a partir de 2012 seguiu em 
caminho de concretude de direitos sociais, alinhando-se ao princípio 
da máxima efetividade das normas constitucionais, especialmente 
ao dirigir tutela ao nascituro, a prestigiar o princípio de proteção à 
infância. Superou-se a jurisprudência que autorizava a despedida de 
mulher grávida sob fundamento de que a existência de término de pra-
zo de contratação distinguiria a modalidade de dissolução da dispensa 
arbitrária ou sem justa causa, que reduzia a interpretação da regra de 
garantia à técnica de literalidade.

A revisão de entendimento do Tribunal Superior do Trabalho e o 
novo marco adotado de que a tutela inscrita em ADCT, respeitada a sua 
natureza de projeto para a ordem jurídica infraconstitucional objetivou, 
prioritariamente, proteger a infância, daí a considerar também a mulher 
contratada a termo como destinatária da garantia. Não sendo viável 
à concretização da Constituição Federal e do modelo de sociedade e 
Estado ali projetados restringir campo de proteção a modelos específicos 
de contratação, não se pode conferir a direito fundamental interpretação 
restritiva, porque é a vida do nascituro e a preservação de meios para 
que isso aconteça que está no centro da norma constitucional, não se 
justificando, à luz de hermenêutica concretizadora e do propósito de 
efetivação social de direitos extirpar do manto de tutela constitucional a 
empregada contratada a tempo certo. A premissa, pois, é de exegese de 
compatibilidade da garantia à dignidade e à vida, e não em relação ao 
modelo contratual de emprego ao qual se vincula a gestante.

Não obstante, em frente oposta à interpretação fixada a partir da 
revisão do item III da Súmula n. 244 e que expandiu para as trabalha-
doras temporárias direito à garantia de emprego, argumentos contrários 
emergiram sustentando a potencialidade da decisão para contribuir a 
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desestimular contratação de mulheres, ampliação de desemprego e in-
segurança jurídica. Discordamos dessa perspectiva, destacando que em 
elaboração do presente texto não se localizou investigação qualitativa 
ou quantitativa operada em segmentos de trabalho formal no Brasil a 
autorizar validar a premissa de desestímulo em contratação motivado 
por reconhecimento de direito de proteção ao trabalho de empregada 
gestante em contrato a termo. Divergimos do entendimento, ademais, 
pela circunstância de que a fixação de premissa de proteção, em sentido 
distinto de argumento de insegurança, operou-se em âmbito de Súmu-
la de jurisprudência em última instância da Justiça Especializada, a fim 
de pacificação dos conflitos sociais. 

Afora o exposto, convém suscitar que o direcionamento do 
debate a justificar superação da estabilidade à gestante em contrato a 
termo, pelo que silencia, evidencia os contornos de sociedade patriarcal 
que invisibiliza o cuidado e o presume feminino. A manutenção de dis-
curso que ignora o dever coletivo e social de solidariedade e proteção à 
dignidade e vida do nascituro, a presumir ser exclusivamente a mulher 
gestante a destinatária única da proteção, também está na matriz do 
fundamento que direciona a norma de garantia com sede constitu-
cional a um modelo específico de contrato. Nesse contexto, importa 
admoestar que a prevalência desse entendimento que, não dito, permeia 
fundamentos contrários à ampliação de garantia de emprego, tolhe da 
sociedade em seus diferentes contornos as possibilidades de extensão 
de proteção a distintos modos de exercício de parentalidade, passível 
de exercício, por exemplo, em modelo monoparental por adotantes, 
homens ou transexuais.

Dito isso, e ressalvada a compreensão das articulistas no senti-
do de que a proteção em direção ampliativa se ajusta ao princípio da 
máxima efetividade das normas constitucionais, fato é que o Supremo 
Tribunal Federal, em ARE 674.103, substituído pelo RE 842.844 
(Tema n. 542), com relatoria do ministro Luiz Fux, reconheceu existir 
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repercussão geral da matéria relativa ao direito à estabilidade provisória 
de servidora gestante contratada por prazo determinado, com fulcro 
em art. 10, alínea “b”, do ADCT. Valendo registro que, tal acentuado 
pelas parlamentares constituintes desde os debates que possibilita-
ram avanços protetivos em benefício da maternidade e da infância, 
integraram argumentos contrários à interpretação ampliativa, entre 
outros, o de que a decisão em benefício de trabalhadora em contrato a 
termo pode dar ensejo a consequências para as mulheres no mercado 
de trabalho e implicações legais aos contratantes, o que ofenderia o 
princípio da autonomia da vontade. Não tendo ocorrido, ainda, jul-
gamento da matéria, a despeito de se notar em recentes decisões do 
STF em matéria trabalhista a presença de fundamentação vinculada 
a argumentos políticos e econômicos derrogatórios de materialização 
de direitos sociais, espera-se que em consonância com a isonomia 
material defendida pela Constituição Federal de 1988 e em sintonia 
com julgamentos já proferidos pelo STF, observe-se a prevalência do 
direito social fundamental de proteção à infância e à vida do nascituro, 
em benefício da coletividade.

Sem a pretensão de tratamento com densidade do tema, regis-
tre-se ainda que é reconhecida a garantia de emprego à trabalhadora 
doméstica gestante. No caso brasileiro o legado da escravidão repre-
senta pecado original que espraia efeitos em racismo estrutural, com 
repercussão em divisão de trabalho que segmenta ocupações menor 
remuneradas, informais e precárias, à população negra. Historicamente, 
a trabalhadora em domicílio, aqui observado o gênero feminino porque 
massivamente desempenhada a função por mulheres, em sua maioria 
mulheres negras, teve tutela trabalhista tardia, seja pela legislação de 
regulação do trabalho doméstico (Lei n. 5.859, de 11 de dezembro 
de 1972), posterior em mais de trinta anos à Consolidação das Leis 
do Trabalho, seja pela extensão tardia da proteção à maternidade e 
a infância por meio de estabilidade no emprego, fixada somente em 
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legislação na Lei n. 11.324, de 19 de julho de 2006, que acresceu à Lei 
n. 5.859/72 o art. 4º-A, vedando dispensa arbitrária ou sem justa causa 
da trabalhadora gestante, da confirmação da gravidez a cinco meses 
depois do parto. Para o trabalho em domicílio, ainda marcado pela 
manutenção de vínculos clandestinos, não registrados e de baixa remu-
neração, pensamos que interpretação distinta à ampliação de proteção 
ao trabalho, à maternidade e à vida em gestação conduziria a resultados 
em colisão com princípios constitucionais de isonomia, dignidade da 
pessoa humana, proteção à maternidade e infância, valorização do 
trabalho humano. A proteção com garantia de emprego e reconheci-
mento à trabalhadora doméstica de estabilidade, para além de direito 
social fundamental, é medida que se alinha à promessa constitucional 
de redução de desigualdades e da pobreza, necessária à superação de 
iniquidades que distinguem e hierarquizam pessoas, com efeitos mate-
riais desfavoráveis a grupos populacionais e de trabalhadores.

O presente texto, escrito em maio de 2021, mês das mães, no 
curso de pandemia do coronavírus que no Brasil insiste em revelar qua-
dros de retrocesso social, exige que se registre que no mês antecedente 
o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 (OOBr Covid-19) 
contabilizou que o número de mortes de grávidas e puérperas, mães 
de recém-nascidos, por Covid-19 superou o dobro do computado em 
relação ao acompanhamento de 2020, constatando que o aumento de 
mortes neste grupo ficou significativamente acima do registrado na 
população em geral, calculando a média de 10,5 gestantes e puérperas 
mortas por semana em 2020, em total de 453 mortes para o período 
de 43 semanas epidemiológicas, e em 2021 uma média de óbitos por 
semana, até 10/04/2021, de 25,8 neste grupo, totalizando 362 óbitos 
para o ano, em 14 semanas epidemiológicas. Se para a população em 
geral houve acréscimo em óbitos em percentual de 61,6% em taxa de 
morte semanal, entre as gestantes e puérperas a majoração foi de 145,4% 
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a mais de óbitos em comparação à média semanal de 2020.17 Logo, 
se para a população em geral as recomendações para distanciamento 
social, higiene e uso de máscaras são imperativas, para as mulheres 
gestantes e puérperas assegurar trabalho e subsistência protegidas, em 
contexto do cenário pandêmico do coronavírus no Brasil é medida 
necessária e urgente, em prol de garantia de valor caro à Constituição 
Federal de 1988, que sedimentou a proteção à maternidade e infância 
entre direitos sociais fundamentais do Estado. 

Assim, considerando que é também no amadurecimento de 
reflexões em torno dos caminhos e destinos eleitos à concretização de 
direitos sociais fundamentais que se permite construir cenário de respei-
to e concretização de igualdade material preconizada pela Constituição 
Federal de 1988, é urgente considerar que a revisão de desigualdades 
que impõem à mulher, isolada e individualmente, os encargos sociais de 
cuidado, com consequente desequilíbrio em divisão sexual do trabalho 
e efeitos desta resultantes passam, necessariamente, por reconhecer que 
as cláusulas de proteção fixadas em sede constitucional não representam 
benefício feminino, mas distribuição social de responsabilidades do 
Estado que prometeu aos seus constituir dever da família, da sociedade 
e do próprio Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, entre outros, o direito à vida, saúde, alimentação, dignidade, 
respeito, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los à salvo de 
toda forma de negligência. É proteger e assegurar o futuro que objetiva a 
regra do art. 10, II, b, do ADCT, é em sua execução de modo mais amplo 
no presente que esse futuro será viabilizado. 

17  BOEHM, Camila. Covid-19: mortes de grávidas e puérperas dobram em 2021. Agência Brasil, 2021. 
Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-04/covid-19-mortes-de-gravidas-
e-puerperas-dobram-em-2021#:~:text=Uma%20m%C3%A9dia%20de%2010%2C5,passado%20em%20
43%20semanas%20epidemiol%C3%B3gicas. Acesso em: 05 mai. 2021.
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4. CONCLUSÃO

A proteção constitucional do trabalho da mulher foi erigida a um 
patamar de grande relevância no texto da Constituição Federal de 1988, 
indubitavelmente — entrementes, ainda há um longo caminho a ser 
trilhado. É imperioso, pari passu com a evolução normativa, a plena efe-
tivação dos direitos fundamentais sociais relativos à proteção da saúde e 
integridade física da mulher trabalhadora e do seu direito à maternidade.

O trabalho feminino precisa ser amparado por normas tuitivas 
infraconstitucionais e constitucionais, bem como pela criação e imple-
mentação de políticas públicas que assegurem, principalmente para as 
camadas mais vulneráveis da população, a concretização destes mesmos 
preceitos normativos. Não é custoso repetir que, passados mais de trin-
ta e dois anos do advento da Carta Política de 1988, ainda se constata 
grande desigualdade salarial entre homens e mulheres, apesar de o arti-
go 7º, XXX proibir expressamente a diferença de salário quando o fator 
determinante for o sexo. Nessa perspectiva, destinar atividades tidas 
como menores e menos complexas, ligadas a estereótipos de gênero, 
somente para as mulheres, é atitude que se contrapõe diretamente ao 
princípio da igualdade.

Em harmonia com a premissa de que nenhuma sociedade pode 
habilmente projetar-se para manutenção e continuidade sem que pos-
sibilite proteção do seu futuro, a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, sob influxos da redemocratização, foi virtuosa em 
contemplar, em seu texto, princípios e regras que promoveram à Carta 
o título de Constituição Cidadã. 

Assim, considerando que é também no amadurecimento de 
reflexões em torno dos caminhos e destinos eleitos à concretização 
de direitos sociais fundamentais que se permite construir cenário 
de respeito e concretização de igualdade material preconizada pela 
Constituição Federal de 1988, é urgente considerar que a revisão de 
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desigualdades que impõem à mulher, isolada e individualmente, os 
encargos sociais de cuidado, com consequente desequilíbrio em divisão 
sexual do trabalho e efeitos desta resultantes passam, necessariamente, 
por reconhecer que as cláusulas de proteção fixadas em sede constitu-
cional não representam benefício feminino, mas distribuição social de 
responsabilidades do Estado, que se comprometeu a assegurar à crian-
ça e ao adolescente, com absoluta prioridade, entre outros, o direito 
à vida, saúde, alimentação, dignidade, respeito, convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los à salvo de toda forma de negligência.
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1 INTRODUÇÃO

Vivemos numa sociedade em que o racismo estrutura as rela-
ções socais, econômicas, políticas, jurídicas, institucionais e familiares, 
gerando legado que destina aos indivíduos não brancos uma posição 
social de desvantagem e que se perpetua entre gerações. Moralmente 
censurável e socialmente injusto, o racismo acaba permeando as es-
truturas do Sistema de Justiça e seus efeitos podem ser percebidos na 
composição do Poder Judiciário e em comportamentos e pronuncia-
mentos judiciais de seus membros.

Relativamente ao Poder Judiciário, é recente o exame sobre o 
perfil sociodemográfico de seus integrantes, e data de 2013 o primeiro 
Censo do Poder Judiciário, ali se identificando que 15% dos magistrados 
se autodeclaravam negros.4 Com base nos dados levantados no censo 
e com suporte em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
(ADPF 186/DF), que reconheceu a constitucionalidade de políticas de 
ações afirmativas, bem assim com lastro no Estatuto da Igualdade Racial 
(Lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010), o Conselho Nacional de Justiça 
publicou a Resolução n. 203, em 23 de junho de 2015 disciplinando a re-
serva, aos negros, no âmbito do Poder Judiciário, de 20% (vinte por cento) 
das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos 
efetivos de ingresso na magistratura. Porém, mesmo depois de implanta-
da a reserva de vagas a pessoas negras em concursos da magistratura, os 
resultados do censo seguinte (2018) indicaram a manutenção de grave 
sub-representação dos negros nas carreiras jurídicas, incluindo o Judici-
ário Trabalhista. Assim, partindo da análise de perfil sociodemográfico 

4 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Censo do Poder Judiciário. VIDE. Vetores iniciais 
e dados estatísticos. Brasília/CNJ. 2014. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/
uploads/2011/02/CensoJudiciario.final.pdf. Acesso em: 15 jan. 2021.
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da magistratura trabalhista, entende-se relevante compreender que para 
a efetivação da luta antirracista no âmbito desta Justiça Especializada, 
é importante a ampliação de representação e movimento institucional 
voltado à superação de desigualdades raciais no seu quadro humano. Para 
romper os paradigmas racistas que se manifestam institucionalmente, é 
necessário também focar na formação do magistrado trabalhista, a fim 
de que possa qualificar sua percepção de sociedade, adotando uma her-
menêutica conectada ao sistema de violências racistas e sistêmicas que 
recaem sobre o trabalhador negro. Nesse contexto, é destacado o estudo 
de hermenêutica jurídica para além das concepções clássicas e que não 
consideram o caráter interpessoal e estrutural do racismo no Brasil.

Simbólica e metaforicamente, se colocada a magistratura tra-
balhista frente ao espelho, o reflexo que representa o seu perfil socio-
demográfico e como este interfere em pronunciamentos judiciais são 
ponderações objetivadas no presente artigo, ao fim de colaborar com 
estudos destinados à qualificação da luta contra o racismo. Com efeito, 
não obstante a abolição formal da escravatura tenha ocorrido em 13 de 
maio de 1888, há 132 anos, observa-se que a população negra não se 
faz presente, equitativamente, em espaços de poder da sociedade, ocu-
pando profissões com baixas remunerações, menor proteção trabalhista 
e previdenciária, marcadas pela desvalorização social, subalternidade, 
informalidade e precariedade.

A alegoria de posicionamento da magistratura trabalhista no 
espelho, assim, para além de observar os contornos externos que reflete, 
visa também instigar no debate antirracista a circunstância de que o 
contexto sociodemográfico transcende para o plano inconsciente do 
sujeito julgador e tem potencial para influenciar o indivíduo nos pro-
cessos de tomadas de decisões. Diante disso, este trabalho visa analisar 
o papel da magistratura trabalhista na luta antirracista, a fim de possibi-
litar que este espaço de poder atue de modo a melhorar a qualidade de 
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vida dos trabalhadores que buscam o Poder Judiciário, possibilitando a 
construção de uma sociedade mais justa, livre e solidária. 

2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA MAGISTRATURA 
TRABALHISTA

Examinando dados sociodemográficos dos juízes do traba-
lho, constata-se a ausência de pesquisas específicas direcionadas à 
investigação de perfil sociodemográfico do judiciário trabalhista em 
diferentes níveis na carreira, pelo que a fonte inicial de coleta de dados 
foi o Censo Judiciário, divulgado em 2018 pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).5

Verificou-se do referido censo que cerca de 2.081 magistrados 
e magistradas trabalhistas participaram da pesquisa, correspondendo a 
56,9% do total de juízes do trabalho no país. As mulheres compõem 
38% da magistratura nacional, o segmento da Justiça do Trabalho é o 
que conta com a maior proporção de mulheres, em percentual 47% do 
seu quadro. Revelou a pesquisa que 36% da magistratura tem faixa de 
idade entre 35 a 45 anos e 36% de 46 a 55 anos de idade.

Descortinou a pesquisa, ainda, que quase 80% da magistratura 
se declara de raça branca (79% entre as mulheres e 77% entre os ho-
mens), declarando-se pardos 17% de mulheres e 20% de homens, e 
negros 2% de mulheres e 1% entre os homens.

Considerando a origem social de magistrados, com base em 
escolaridade de seus pais, identificou o CNJ que a maioria dos magis-
trados brasileiros vem de estratos sociais mais altos, com pais e mães 
com ensino superior completo, e concluiu que cerca de um quinto dos 
magistrados tem familiares na carreira, apesar de a magistratura ter 

5  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Perfil sociodemográfico dos magistrados 
brasileiros. Brasília. 2018. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/
a18da313c6fdcb6f364789672b64fcef_c948e694435a52768cbc00bda11979a3.pdf. Acesso em: 15 jan. 
2021.
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se tornado menos endógena com o passar do tempo. Na Justiça do 
Trabalho 17% dos juízes e juízas tem familiares na carreira jurídica.

Conquanto o formulário disponibilizado aos juízes no qual se 
baseou o Censo do Conselho Nacional de Justiça não tenha feito exame 
sobre a renda anterior à aprovação no concurso, elementos subjacentes 
como formação escolar da família, origem em famílias com membros 
em carreiras jurídicas e considerável número de integrantes ocupando 
cargos públicos anteriores permite concluir a origem em estratos so-
ciais de remunerações mais altas.

Contribui a tal conclusão, ainda, o fato de a grande maioria 
dos magistrados possuírem cônjuges com formação superior de ensino, 
autorizando considerar que integram estrato com núcleo familiar com 
renda mais alta que a média da população nacional.

Apesar de não localizado, até o momento da elaboração do 
presente artigo, censo específico destinado ao Judiciário Trabalhista, 
avaliando-se a carreira em seus diferentes níveis, identificou-se a 
existência de pesquisa realizada pela Escola Nacional da Magistratura 
Trabalhista (ENAMAT), vinculada ao Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), empreendida em conjunto com o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA), denominada “Perfil atual do candidato do 
Concurso Nacional Unificado da Magistratura do Trabalho: análise 
das variáveis sociais, econômicas, políticas e motivacionais”,6 datada 
de 2019 e que serviu de fonte para observação do perfil sociodemográ-
fico de juízes do trabalho em início de carreira.

Identificou a pesquisa, traçando perfil social, educacional e 
laboral dos aprovados em concurso nacional unificado da magistratura 
trabalhista, que os candidatos são, em sua maioria, provenientes das 
regiões sudeste e sul (66,4% dos aprovados); com idades entre 27 e 31 

6  INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO. Perfil dos candidatos aprovados no primeiro concurso público nacional unificado da 
magistratura do trabalho. Brasília. 2019. Disponível em: http://www.enamat.jus.br/?page_id=17259. 
Acesso em 16 jan. 2021.
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anos (52,4%); não negros (83,0%); solteiros (56,8%); não portadores de 
deficiência (98,7%); brasileiros (100,0%); pertencentes a estratos mais 
elevados da estrutura social (63,3%, com rendimento individual médio, 
na residência de sua família, de R$ 2.666,16 ou mais). Em termos de 
sexo não se identificou um perfil típico definido, com proporção quase 
igual entre aprovados do sexo masculino e feminino, 48,9% e 51,1%, 
respectivamente. Observou-se também que o perfil educacional dos 
aprovados é de candidatos que, posteriormente à graduação em direito, 
dedicaram-se à pós-graduação lato sensu, possuindo 74,2% deles o 
título de especialista. Verificou-se, ainda, que 84,3% dos candidatos 
aprovados contava com experiência prévia como assalariados entre os 
anos de 2008 e 2017, e em sua maioria como assalariados do setor 
público (69,9%) e, mais especificamente, do próprio Poder Judiciário 
(estadual ou federal, comum ou especializado – incluindo a Justiça do 
Trabalho, 62,1%).

Para além do censo do CNJ, a pesquisa realizada pelo TST/
ENAMAT/IPEA, investigando chances e probabilidades de aprovação 
no concurso, de acordo com o perfil social, educacional e laboral dos 
candidatos aprovados, e visando, a partir de perspectiva correlacional, 
identificar quais atributos se mostraram importantes a contribuir para 
explicar as chances e as probabilidades de aprovação, revelou que, se de 
maneira simultânea, os candidatos são mais jovens, possuem especiali-
zação, pertencem ao estrato social superior, têm experiência prévia no 
setor público e no próprio Poder Judiciário, com salário/remuneração 
mais elevado, as probabilidades de aprovação no concurso nacional 
unificado são 57 vezes maiores que as probabilidades de candidatos 
que, também de modo simultâneo, não apresentem nenhum desses 
atributos sociais, educacionais e laborais.

Cotejando, assim, as investigações do CNJ e do TST/ENA-
MAT/IPEA, observa-se, quanto aos juízes do trabalho, que o padrão 
identificado em 2018 pelo CNJ se manteve em relação à pesquisa 
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operada em 2019 com os candidatos aprovados em concurso unificado 
da magistratura trabalhista, com equilíbrio distributivo entre homens 
e mulheres, e que a composição da magistratura é eminentemente de 
pessoas brancas e originárias de estratos sociais mais altos.

Consequentemente, a representatividade da magistratura tra-
balhista, quanto à sua composição em raça, não contempla equilíbrio 
ou paridade com o quadro sociodemográfico brasileiro, em especial se 
considerado que em 2019, em números absolutos, havia no país 98,1 
milhões de pessoas pardas, 89,4 milhões de pessoas brancas e 19,8 
milhões de pessoas pretas, de maneira que a população de pretos e 
pardos no Brasil, em 2019, correspondia a 56,2% da população, e de 
brancos somava 42,7%.7 

A propósito, com lastro nas conclusões do Conselho Nacional 
de Justiça estima-se que a equidade racial na magistratura brasileira 
somente poderia ser alcançada no ano de 2049, quando seria atingido 
o percentual de pelo menos 22% de magistrados negros em todos os 
tribunais brasileiros. Diante do investigado não se tem dúvida que o 
mesmo ocorre no segmento da Justiça do Trabalho. Conclui-se, enfim, 
à vista dos dados analisados, que a magistratura trabalhista mantém o 
contexto nacional do Poder Judiciário, com representação majoritária 
por pessoas brancas e oriundas de elites sociais e econômicas, perfil que 
não corresponde ao quadro sociodemográfico da população em geral.

Isso considerado, aliando-se a composição sociodemográfica 
predominante do Poder Judiciário Trabalhista, com a sub-represen-
tação de negros e pardos, às circunstâncias de que pessoas brancas 
são socializadas com a ideia de que a raça não tem relevância e de 
que não há racismo no Brasil, e também à escassez de estudos críticos 
dirigidos às questões raciais, é razoável concluir que tal condição influi 

7  SILVEIRA, Daniel. Com alta crescente de autodeclarados pretos e pardos, população branca tem 
queda de 3% em 8 anos, diz IBGE. Portal G1. Rio de Janeiro, 06 maio 2020. Economia. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/06/com-alta-crescente-de-autodeclarados-pretos-e-
pardos-populacao-branca-tem-queda-de-3percent-em-8-anos-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 16 jan. 2021.
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na emissão de julgamentos sem que leve o magistrado em conside-
ração a perspectiva racial subjacente, uma vez que a magistratura é 
composta, em sua maioria, por pessoas que não sofreram discrimina-
ção – ao menos social e racial, gerando a emissão de julgamentos à 
luz do “senso comum” das relações sociais, em que impera a crença de 
convivência cordial entre raças. Tal particularidade, destaque-se, tem 
sido estudada em âmbito acadêmico, valendo menção a conclusão do 
jurista Humberto Bersani, que avaliando decisões em âmbito dos 24 
Tribunais Regionais do Trabalho do Brasil e do Tribunal Superior do 
Trabalho, investigando as discussões envolvendo o termo “racismo” e 
o conteúdo dessas decisões (acórdãos), concluiu que a resistência do 
Poder Judiciário em reconhecer o racismo no âmbito das relações de 
trabalho também decorre do racismo estrutural e que em razão dessa 
condição é socialmente naturalizado, dificultando o reconhecimento 
de atitudes discriminatórias.8 Assim, compreendendo em primeiro 
plano o perfil sociodemográfico do judiciário trabalhista, apresenta-se 
igualmente relevante demarcar considerações em torno da evolução 
do mercado de trabalho no Brasil e que fornecem elementos hábeis a 
caracterizar a divisão racial do trabalho no caso brasileiro.

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIVISÃO RACIAL DO 
TRABALHO NO BRASIL

Fixadas as premissas em torno do perfil sociodemográfico 
da magistratura trabalhista, entende-se necessário sedimentar que a 
população de trabalhadores no Brasil, e que compõe o conjunto de 
pessoas que no processo trabalhista se qualifica como jurisdicionado, 
cujas ações são julgadas pelos juízes do trabalho, no caso brasileiro, é 
segmentada de maneira a permitir identificar a ocorrência de estratifi-
cação que expõe a existência de divisão racial de trabalho no país.

8  BERSANI, Humberto. Racismo estrutural e direito à desestratificação: um estudo a partir das 
relações de trabalho. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020, p. 155.
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Em análise da evolução do mercado de trabalho no Brasil, 
vê-se que a população negra não ostenta, no plano concreto, igual-
dade material e de status com relação às pessoas brancas, apesar do 
assentamento constitucional do princípio da igualdade e do vetor 
antidiscriminatório fixado em fundamentos da Carta Magna de 1988. 
É relevante considerar que, se o passado de escravidão foi essencial à 
conformação desigual na distribuição de riquezas, a interferência nos 
processos ocupacionais evidencia a ocorrência dessa divisão racial do 
trabalho. No Brasil, o sistema de produção de renda marcou-se pela 
exploração de trabalho escravo, dando origem à formação e concen-
tração de renda em proveito da população branca, com consequências 
intergeracionais positivas e de acumulação às pessoas não-negras. Já o 
racismo no Brasil, derivado, entre outros, da ordem social estabelecida 
à época do escravismo colonial, perpetuou-se em distintos segmentos, 
das decisões de poder eleitas após a abolição da escravatura no fim do 
século XIX, às estruturas econômicas e sociais e do trabalho assalariado, 
impondo consequências intergeracionais negativas à população negra. 
O racismo, no caso brasileiro, teceu raízes profundas em ordem social 
e econômica e se sedimenta em regime capitalista e neoliberal que o 
retroalimenta, determinando a manutenção de estruturas arraigadas 
na desigualdade em prejuízo da população negra. Não se tem dúvida 
que o racismo sobreviveu a todas as transformações sociais no Brasil e 
diferencia simbólica e materialmente posições de vantagem a trabalha-
dores brancos e de desvantagem a trabalhadores negros.

Exposto isso, caminhando o presente trabalho em alinhamento 
de ideias com estudiosos que definem a ocorrência de racismo sob 
concepção estrutural, há que se pontuar, de partida, a necessidade de 
sua compreensão de modo a reconhecer que o racismo, sendo estru-
tural, integra a organização econômica e política da sociedade, e por 
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isso é a “manifestação normal de uma sociedade, e não um fenômeno 
patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade”.9

A mão de obra representada pelo trabalhador negro no Brasil já 
existia antes da abolição, e tal circunstância, em alguma medida, levou 
à convivência de uma força de trabalho livre (sobretudo, negra livre) 
com uma estrutura de trabalho escravo. Exemplifiquem-se os ganha-
dores de que trata João José Reis em obra que investigou a primeira 
greve negra, ocorrida em 1857 na Bahia.10 Desde o século XIX, pois, 
observa-se que o mundo do trabalho no Brasil é constituído sob a ideia 
de menor valor ao trabalho da população negra, em grande volume 
ocupante de postos de trabalho mais precários e menos remunerados, 
tudo a contribuir para a menor valorização, diversificação e expansão 
do trabalho livre da população negra do país, nos mais de trezentos 
anos de escravidão e nos períodos seguintes. Destaque-se que as elites 
do país, envolvidas em projeto de desenvolvimento para o Estado e 
de construção de nação brasileira, foram pródigas em semear medidas 
que dificultaram a mobilidade social da população negra trabalhadora. 
Ressalte-se que à época da abolição, ao fim do século XIX, a população 
nacional era majoritariamente negra, uma vez que, dos 10.702.657 
africanos traficados e desembarcados vivos nas Américas, 4,9 milhões 
de homens, mulheres e crianças desembarcaram no Brasil, equivalendo 
a 47% do total desembarcado em todo o continente americano entre 
1500 e 1850.11

9  ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro. Pólen, 2019, p. 16.
10  Os “ganhadores”, trabalhadores escravizados, libertos ou livres, africanos ou descendentes destes, 
organizavam-se em grupos e percorriam a cidade fazendo todo tipo de serviço, sobretudo de carrego 
de pessoas e objetos, ou a venda de alimentos e outras mercadorias. Em 1857, depois de uma medida da 
Câmara Municipal que impunha controle policial e aumento de tributos, os “ganhadores”, que constituíam 
setor vital ao funcionamento da economia da cidade de Salvador, pressionados pelo autoritarismo de 
setores da sociedade e pela violência das autoridades, mobilizaram-se e paralisaram suas atividades, 
impondo a necessidade de concessões àqueles precários trabalhadores. Cf. REIS, João José. Ganhadores: 
a greve negra de 1857 na Bahia. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
11  GOMES, Laurentino. Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal à morte de Zumbi dos 
Palmares, volume 1. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019, p. 255.
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Não obstante o volume populacional negro e mestiço brasileiro, 
projetando o que especulavam que o Brasil seria ou como deveria ser, 
as elites dominantes do Estado industrial e capitalista incipiente puse-
ram em pauta estatal política imigratória para trabalho no campo e na 
indústria, fomentando ocupação de terras e aquisição de propriedades 
a imigrantes europeus, a estes concedendo trabalho e possibilidade de 
obtenção de renda. Citam-se, exemplificativamente, as formações de 
núcleos coloniais financiados e incentivados pelo governo, colônias de 
parceria para trabalho de imigrantes em lavoura, e a subvenção de parte 
dos custos da vinda de imigrantes pelos governos.12 Em paralelo, não 
se tem notícia de políticas públicas que permitissem iguais acessos a 
trabalho e terras à população negra da época, ou mesmo destinada à 
absorção dos negros livres em formas de trabalho assalariado, limitando 
ou obstando, consequentemente, reprodução social digna da população 
negra brasileira. Ao revés, exemplificativamente, a Lei de Terras, de 1850 
(Lei n. 601/1850), instituiu o direito de propriedade por meio da compra 
ou concessão, afastando a possibilidade de aquisição de propriedade pela 
posse, o que beneficiaria indígenas e comunidades quilombolas.

Além disso, cabe demarcar que a história de acesso da popula-
ção negra à educação é atravessada pela interdição, cabendo mencionar 
que o Decreto n. 7.031 de 06 de setembro de 1878 somente autorizava 
matrículas em sistemas de educação para negros do sexo masculino, 
maiores de 14 anos livres ou libertos, saudáveis e vacinados e em pe-
ríodo noturno. Merece destaque também que a ampliação de escolas 
públicas no Brasil data da década de 70 e se associa a reivindicações 
do Movimento Negro Unificado e, ainda, que somente com a Lei n. 
10.639, de 09 de janeiro de 2003, a história da cultura negra do Brasil 
passou a compor eixo temático no currículo oficial, bem assim que é de 
2012 o julgamento da ADPF n. 186 pelo Supremo Tribunal Federal, 

12  SEYFERTH, Giralda. Colonização, imigração e a questão racial no Brasil. Revista USP, [S. l.], 
n. 53, p. 117-149, 2002. DOI: 10.11606/issn.2316-9036.v0i53p117-149. Disponível em: https://www.
revistas.usp.br/revusp/article/view/33192. Acesso em: 19 jan. 2021.
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reconhecendo a constitucionalidade de ações afirmativas para reserva 
de vagas a pessoas negras mediante cotas em universidades.13

Não se pode também ignorar que o Brasil contou com cientistas 
adeptos de teses eugenistas que ganharam corpo e força no século XIX 
e que defendiam a superioridade intelectual caucasiana e associavam 
à população negra elementos desqualificadores como propensão à cri-
minalidade, adoecimento mental e propagação de epidemias. Resume 
a antropóloga Lilia Schwarcz que em terras brasileiras tiveram relevo 
teorias raciais que imaginavam a humanidade como uma espécie de 
pirâmide social em que, no topo, estariam homens (não mulheres) 
brancos e europeus e a base seria composta por africanos e indígenas, 
daí a condenação à mestiçagem, que levaria à degeneração.14

Nesse quadro, a política de imigração se destinou a atrair para 
o país imigrantes europeus, considerados mais aptos para o regime 
de trabalho livre que se implantava do que os trabalhadores negros 
e mestiços que compunham a população da recém-criada República, 
servindo a fomentar gestão política de embranquecimento/bran-
queamento da população, amparada em teses científicas eugenistas e 
desqualificadoras da população negra. Assim, a ocupação majoritária 
do branco imigrante no mundo do trabalho assalariado acabou por 
destinar à população não-branca ocupações subalternas, não valoriza-
das, não protegidas, precárias e informais.

É de se observar que somente no início do século XX o Decreto 
n. 19.482, de 12 de dezembro de 1930, conhecido como Lei de Na-
cionalização do Trabalho, passou a exigir que em cada estabelecimento 

13  SILVA, Geraldo da.; ARAÚJO, Márcia. Da interdição escolar às ações educacionais de sucesso: 
escolas dos movimentos negros e escolas profissionais, técnicas e tecnológicas. ROMÃO, Jeruse (org.). 
História da Educação do Negro e outras histórias Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade. 2005. Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2009/10/me000374.
pdf. Acesso em: 10 fev. 2021.
14  SCHWARCZ, Lilia Moritz. A entrada das teorias raciais no Brasil. Youtube, 5 de set. 2019. (6m 
11s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=93f7nkbD7tY. Acesso em: 16 jan. 2021.
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com três ou mais empregados fosse mantida uma proporção de 2/3 de 
brasileiros para 1/3 de estrangeiros. Destarte, as políticas de Estado 
implantadas, ressignificando o trabalho e o trabalhador foram determi-
nantes à conformação de quadro ocupacional que ainda hoje permite 
identificar divisão racial do trabalho.

Se no começo do século XX a dimensão do trabalho foi sendo 
modificada para valorização da ocupação pela via do assalariamento 
como elemento dignificante, de outro lado a prevalência de crenças 
que desqualificavam a população negra tolheu desta a possibilidade 
de participação como agente transformador, e dos negros como su-
jeitos de direitos trabalhistas. Frise-se que nos anos 40 e 50 a força de 
trabalho brasileira ainda era majoritariamente rural, predominando o 
setor primário em relação aos setores secundário e terciário, e que em 
herança às origens ocupacionais, as diferenças raciais assentaram con-
sequências em decorrência da situação espacial e econômica herdadas 
desde a abolição, de modo que a população não-branca se concentrou 
em setor agrícola e a população branca predominou em atividades de 
transformação e serviços.

Observa-se também que mesmo nos momentos de transição 
do trabalho rural para urbano, as atividades de maior complexidade 
permaneceram destinadas às populações brancas e de menor rendi-
mento, a exemplo da construção civil, aos não-brancos. Afora isso, 
entre os anos de 1960 e 1980, período de deslocamento do trabalho 
rural para o urbano, o crescimento dos setores secundário e terciário 
permitiu a emergência de novos perfis de emprego e de outros atores 
sociais, ampliando-se a presença feminina no mundo do trabalho. 
Todavia, a reprodução das desigualdades raciais se manteve atuante, 
inclusive como mecanismo cumulativo de desigualdade, destacando-se 
que o acesso não simétrico à educação formal foi peça central de en-
trave à melhoria da mobilidade social da população negra. Outrossim, 
ainda no século XXI e mesmo com os avanços jurídicos representados 
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pela Constituição Federal de 1988 os mecanismos de discriminação 
permanecem operando de maneira sutil, mas eficiente.

Registre-se que da análise dos dados coletados em pesquisa do 
IBGE intitulada “Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil” 
se extrai a prevalência não proporcional do desemprego atingindo a 
população negra, revelando que a população negra, considerando pre-
tos ou pardos, representou, combinada, entre 2012 e 2018, pouco mais 
da metade do total dos brasileiros – 55,8%; ao passo que os negros, 
combinando pretos e pardos, representavam 64,2% dos desempregados 
em 2018.15

Além do desemprego que afeta mais severamente pretos e 
pardos, elementos de ocupação dos séculos passados ainda podem 
ser identificados em trabalhos precários, em continuum do Brasil de 
outrora. Se no passado as escravas serviam aos senhores e sinhás em 
“casas grandes”, há ainda grande parte de população negra feminina 
direcionada a trabalho doméstico;16 se no passado os escravos libertos 
se ocuparam como “ganhadores”, número relevante de pessoas negras 
obtém renda pela via do trabalho informal;17 se menor valor foi atribu-
ído ao trabalho remunerado de pessoas negras, ainda hoje a população 
negra é maioria em diferentes formas de trabalho terceirizado;18 e 

15  ROUBICEK, Marcelo. A desigualdade racial do mercado de trabalho em 6 gráficos. Expresso, 
Nexo Jornal, 13 nov. 2019. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/13/A-
desigualdade-racial-do-mercado-de-trabalho-em-6-gr%C3%A1ficos. Acesso: 19 jan. 2021.
16  Em 2018, apontou pesquisa do IPEA que 80% das trabalhadoras domésticas no Brasil tinham 
entre 30 e 59 anos, e 68,5% eram negras. Cf. BOND, Letycia. Ipea: trabalho doméstico é exercido por 
mulheres mais velhas. Agência Brasil. São Paulo. 26 dez. 2019. Disponível em: https://agenciabrasil.
ebc.com.br/economia/noticia/2019-12/ipea-trabalho-domestico-e-exercido-por-mulheres-mais-velhas. 
Acesso em: 19 jan. 2021.
17  O percentual de pretos ou pardos no mercado informal de trabalho no Brasil chegou a 47,4% em 
2019, enquanto entre os trabalhadores brancos foi de 34,5%. Os negros eram maioria em atividades 
informais do setor agropecuário (62,7%), da construção (65,2%) e dos serviços domésticos (66,6%). 
Redação CUT – Central Única dos Trabalhadores. Cf. Informalidade atinge 47,4% dos trabalhadores 
negros do Brasil, diz IBGE. Portal CUT. 12 nov. 2020. Disponível em: https://www.cut.org.br/noticias/
informalidade-atinge-47-4-dos-trabalhadores-negros-do-brasil-diz-ibge-766e. Acesso em: 19 jan. 2021.
18  Dados revelados por uma pesquisa do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado 
do Rio de Janeiro apontam que 92% dos trabalhadores nos serviços de limpeza terceirizados são mulheres, 
enquanto 62% são negros. Dados do Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas apontam que em 2009 
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também nos dias atuais os trabalhos precários e não protegidos pres-
tados a empresas que operam por plataformas digitais compõem labor 
ocupado majoritariamente pela população negra.19

Compreende-se, assim, que a questão racial no Brasil é elemento 
prévio a ser considerado em exame das desigualdades que estratificam 
o mundo do trabalho, observando-se que as relações de exploração e 
opressão étnico-racial e de gênero, no âmbito do Brasil, país de “capi-
talismo tardio”, reproduzem e consolidam os empregos e ocupações em 
que a informalidade, precariedade, menor remuneração e menor proteção 
trabalhista são as marcas prevalecentes em relação à população negra.

Nessa ordem de ideias, e remanescendo para a contemporanei-
dade a precarização do trabalho da população negra, merece registro a 
obra da pesquisadora Raissa Roussenq Alves, que investiga o trabalho 
escravo contemporâneo sob a ótica da população negra e identifica os 
elementos de evolução distinta entre trabalho de negros e brancos, fi-
xando, entre outros, que continua a população negra, majoritariamente, 
compondo os grupos de pessoas resgatadas em condições de trabalho 
análogas à escravidão.20 Assim, historicamente, mesmo em contexto de 
trabalho livre, a população negra tende a se inserir de forma precarizada 
no mundo do trabalho, com reduzido acesso a direitos trabalhistas. Ci-

existiam 7,2 milhões de brasileiros trabalhando na limpeza, cozinha e manutenção de casas e escritórios, 
dos quais 93% do total (cerca de 6 milhões) eram mulheres e 61,6% do total (4 milhões) eram negros e 
negras. Cf. SEVERO, Valdete Souto. Terceirização e racismo. Anamatra – Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho. Brasília, 04 maio 2015. Disponível em: https://www.anamatra.org.
br/artigos/1091-terceirizacao-e-racismo. Acesso em: 19 jan. 2021.
19  Consta de relatório da organização não governamental Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor 
de Bicicletas) que segmentando trabalhadores em cor ou raça, 44% se declaram pardos, 27% pretos (ou 
seja, 71% negros), 26% são brancos, 2% amarelos e 1% indígenas. Cf. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DO SETOR DE BICICLETAS - ALIANÇA BIKE. Pesquisa de perfil dos entregadores ciclistas 
de aplicativo. São Paulo, 2019. Disponível em: http://aliancabike.org.br/wp-content/uploads/2020/04/
Apresentac%CC%A7a%CC%83o-entregadores.pdf. Acesso em: 16 jan. 2021.
20  ALVES, Raissa Roussenq. Entre o silêncio e a negação: trabalho escravo contemporâneo sob a 
ótica da população negra. Belo Horizonte: Letramento, 2019, p. 76.
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te-se que em 2018, 74,4% das pessoas em condição de extrema pobreza 
e 75,7% das pessoas em condição de pobreza no Brasil eram negras.21

A reforçar o observado, revelou a PNAD Covid-2019 que os 
brancos têm duas vezes mais chances de trabalhar em casa (13,8%) 
que negros (6,6%), e que o “novo normal” do trabalho em home-office é 
também privilégio e seu destinatário é branco, compondo o negro, de 
outro lado, o grupo de 70% dos postos de trabalho desfeitos em abril de 
2020.22 Privilégios diferenciam homens e mulheres, brancos e negros. 
Há, pois, uma camada permanente de excluídos sociais, sem acesso a 
direitos básicos e em que ocorre a radicalização da exploração do traba-
lho, permitindo concluir pela ocorrência de divisão racial do trabalho 
no Brasil. Pode-se dizer, reproduzindo Silvio Luiz de Almeida, que “o 
racismo normaliza a superexploração do trabalho”.23 Conclui-se que 
o contexto do mundo do trabalho no Brasil é marcado pelo desvalor 
aos serviços, atividades e ocupações desempenhadas pela população 
negra, gerando reflexos nos dias de hoje, nas zonas rurais e urbanas, 
não se vislumbrando horizonte próximo de mudanças que possa gerar 
perspectivas otimistas à população negra.

Diferentemente, tem-se observado que o panorama de políticas 
de austeridade fiscal e reformas em legislação trabalhista tende a afetar 
diretamente grupos sociais já vulneráveis, seja pela restrição orçamen-
tária que inviabiliza investimento em políticas públicas, comprimindo 
gastos sociais, seja pela flexibilização, terceirização e redução de manto 
de proteção da legislação trabalhista que afetam mais duramente 
trabalhadores negros, considerando que as condições de reprodução 

21  ABREU, Angélica Kely de; LIMA JÚNIOR, Antônio Teixeira. Políticas sociais: acompanhamento 
e análise. Brasília: Editora Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2020, n. 27. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10277/1/bps_27_igualdaderacial.pdf. Acesso em: 09 fev. 
2021.
22  PRATES, Ian; LIMA, Márcia; SOUSA, Caio Jardim. Trabalho na pandemia: velhas clivagens 
de raça e gênero. Debate, Nexo Jornal. 29 junho 2020. Disponível em: https://www.nexojornal.com.
br/ensaio/debate/2020/Trabalho-na-pandemia-velhas-clivagens-de-ra%C3%A7a-e-g%C3%Aanero. 
Acesso em: 21 out. 2020.
23  ALMEIDA, op. cit., 2019, p. 172.
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da vida se deterioram pelo aumento do desemprego, expansão do 
trabalho desprotegido e diminuição da renda do trabalho, expressando 
formas indiretas de discriminação e aprofundando desigualdades em 
detrimento dos grupos sociais menos protegidos.

A respeito concluiu o IPEA em boletim do ano de 2020 
destinado ao acompanhamento, análise e avaliação de políticas sociais, 
incluindo aquelas destinadas à igualdade racial:

As políticas de austeridade e a reforma trabalhista, em seu 
conjunto, privatizam a definição dos salários diretos e indire-
tos, retirando parcialmente da esfera pública o direito à saúde, 
à renda básica de cidadania, à proteção contra os riscos sociais 
e a violação de direitos, a salários dignos e à estabilidade. Na 
esfera privada, esses direitos seriam alcançáveis por intermédio 
de estímulos à livre iniciativa, ao mérito e ao esforço individual. 
Nesse contexto, as condições precárias de vida assumem peso 
ainda mais decisivo sobre as possibilidades de fruição de direi-
tos mínimos associados a uma vida digna. Para os negros, isso 
tende a significar ainda o endurecimento das vias ascensionais 
que vinham se desenhando com a melhoria dos indicadores 
educacionais e a incorporação paulatina da linguagem das 
ações afirmativas no mundo do trabalho.24

No mais, ao largo do quadro exposto, é conhecida a escassez 
de disciplinas destinadas especificamente ao estudo do Direito An-
tidiscriminatório em cursos jurídicos,25 não existindo, de igual modo, 
especificamente, eixo de formação inicial em magistratura trabalhista 
voltada a questões de natureza racial.26 Consequentemente, é imperio-

24  ABREU; LIMA JÚNIOR, op. cit., s[s.p.].
25  Cite-se que o Direito Antidiscriminatório não integra disciplinas obrigatórias em cursos jurídicos, 
conforme se observa na Resolução CNE/CES n. 5, de 17 de dezembro de 2018 (Diário Oficial da União, 
Brasília, 18 de dezembro de 2018, Seção 1, p. 122. Republicada no Diário Oficial da União, Brasília, 19 
de dezembro de 2018, Seção 1, pp. 47 e 48), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Direito. Cf. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CES 
n. 5, de 17 de dezembro de 2018, Brasília/DF, 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/
dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file. Acesso em: 09 fev. 2021.
26  Cf. ENAMAT – ESCOLA NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO DA MAGISTRATURA 
TRABALHISTA. Formação Inicial. Ensino. ENAMAT. Sítio eletrônico [s.d.]. Disponível em: http://
www.enamat.jus.br/?page_id=959. Acesso em: 19 jan. 2021.
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so, urgente, relevante e necessário que esse contexto social seja levado 
em consideração, seja para fim de aperfeiçoamento e qualificação do 
magistrado trabalhista, com formação contínua e especializada acerca 
de teoria racial crítica e de hermenêutica que considere perspectivas 
plurais, reconhecendo que o sujeito magistrado e julgador, no quadro 
relacional operado em sociedade, é atravessado por experiências dis-
tintas de raça e classe, seja para o fim de formulação de estratégias 
institucionais para ampliação de representatividade de pessoas pretas e 
pardas em segmentos de poder, incluindo a magistratura do trabalho.

4 SOBRE UMA HERMENÊUTICA NEGRA PARA O 
DIREITO DO TRABALHO

Compreende-se que a formação continuada e especializada 
acerca de questões raciais merece estudo diferenciado, notadamente 
por não haver uma linha divisória definida que, se atravessada, delimi-
taria o fim do racismo, porque estrutural e estruturante. 

Nessa ordem, considerando que a evolução do trabalho no 
Brasil demarca a população negra como grupo social em condição de 
desvantagem, destinatária de marcadores de desigualdade em relação 
à população não-negra; e considerando, de outro lado, a composição 
da magistratura trabalhista, com julgadores advindos de grupo popu-
lacional predominantemente branco e de estrato social mais elevado, 
pode-se concluir que nas interações sociais os elementos que colocam 
em posição de desvantagem a pessoa negra não integram as experiên-
cias relacionais cotidianas dos magistrados trabalhistas.

Noutro ponto, considerando que a igualdade, para além de 
princípio jurídico a ser respeitado, é objetivo a ser alcançado pelo Esta-
do e pela sociedade, qual formulado em sede Constitucional, vale-se o 
presente artigo das lições do jurista Adilson José Moreira, que advoga 
a necessidade de adoção de “hermenêutica negra” na interpretação do 
Direito, uma vez que a igualdade formal articula princípio associado a 



369 RETORNE AO SUMÁRIO

narrativa de homogeneidade racial e não leva em conta que o marcador 
racial, no caso brasileiro, compõe critério estruturante das relações de 
poder e estabelece distinções que sedimentam desigualdades.27

Visando o presente artigo suscitar reflexões que contribuam 
para posicionamento do magistrado trabalhista na luta antirracista, 
entende-se relevante a consideração da hermenêutica concretizadora, 
denominada “hermenêutica negra”, para a compreensão do Direito 
em geral, e do Direito do Trabalho, em particular, como instrumento 
de transformação social, na medida em que o princípio da isonomia 
constitucional revela projeto de nação e Estado, talhado em 1988 com 
o fim de promover a igualdade de status entre grupos sociais.

Dito isso, esclareça-se que apesar de a designação “herme-
nêutica negra” sugira, à primeira vista, questionamento sob a ótica 
da imparcialidade do magistrado trabalhista, em verdade se alinha à 
concretização do princípio da isonomia, com o reconhecimento de 
que desigualdades e exclusões sociais, no caso brasileiro, possuem o 
vetor racial como elemento constitutivo, sendo decisivo, como visto, a 
determinar classe de trabalhadores subalternizados.

Não se pode deixar de reconhecer, corolário lógico, haver relação 
material e simbólica de privilégio em favorecimento de pessoas brancas 
e de opressão em desfavor de pessoas negras, estruturando lugares 
sociais e experiências de ocupação distintas entre brancos e negros.

Supera-se a especulação em torno da imparcialidade judicial 
do intérprete a partir da compreensão de que a “hermenêutica negra” 
sugerida implica reconhecer o caráter relacional do princípio de igual-
dade. Logo, o jurista que pensa como um negro tem em consideração 
as particularidades dos direitos fundamentais e sociais quando voltados 
a grupos que, apesar de não minoritários quantitativamente, em termos 
populacionais, o são qualitativamente no mundo do trabalho.

27  MOREIRA, Adilson José. Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica. São Paulo: 
Contracorrente, 2019, p. 286.



370 RETORNE AO SUMÁRIO

A noção de igualdade, à luz da hermenêutica negra, deve levar 
em consideração as particulares e desigualdades que a categoria raça 
carrega, porque sendo o racismo estrutural e estruturante, a ideia de 
como a raça afeta as vidas daqueles que interpretam a norma e também 
daqueles que são afetados por ela se distingue entre os grupos sociais. 
As pessoas não possuem a mesma experiência social, a depender do seu 
lugar social, razão pela qual podem interpretar o direito exclusivamente 
a partir de sua lógica interna.

Com base na perspectiva da igualdade como princípio e projeto 
constitucional, a obra do jurista Adilson José Moreira, propositada-
mente intitulada “Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica 
jurídica” fornece substratos para um raciocínio crítico antirracista na 
interpretação das normas e aplicação nas relações jurídicas, centrali-
zando a questão a ser discutida e decidida a partir da visão do negro 
como elemento atuante no caso concreto, seja na condição de agente 
ou paciente.

A hermenêutica negra, assim, preenche lacuna de interpreta-
ção, haja vista que a mesma fonte pode ser interpretada pela ótica do 
dominante e do dominado, competindo ao Poder Judiciário equilibrar 
a aplicação da norma positivada na busca da concretização de uma 
solução justa. 

Valendo-se de método em que as experiências sociais do jurista 
negro fornecem elementos de compreensão das interações raciais 
(storytelling), vê-se a possibilidade de sistemática construtivista visando 
a aplicação das normas jurídicas. A base do método é exatamente a 
associação das experiências pessoais do indivíduo, tratando o assunto 
de “dentro para fora”, atentando para o lugar social do intérprete e do 
sujeito envolvido no conflito.

Neste sentido, Adilson José Moreira é taxativo:

Parte-se do pressuposto de que o lugar social do intérprete e 
as relações de poder que o definem determinam em grande 
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parte a forma como ele compreende as funções do Direito. 
Isso significa que a análise da experiência de grupos minori-
tários pode ser uma referência importante para o debate sobre 
as possibilidades de promoção da emancipação social pelo 
sistema jurídico.28

Com efeito, nenhuma esfera da sociedade é estanque e isola-
da, sendo importante a análise pormenorizada de distintas áreas do 
conhecimento para a construção de solução jurídica justa e equânime. 
Para esse fim, não se pode desconsiderar que a interpretação da norma 
jurídica perpassa por vieses para agregar e não excluir segmentos sociais 
ou étnicos. Assim, também é preciso que a condição de negro, pelo fato 
da cor da pele e das nuances implícitas e explícitas de tal condição, seja 
analisada e considerada.

Expõe o professor Adilson Moreira em seu livro: 

Sou um jurista negro e penso como um negro. Estou afirmando 
que minha raça determina diretamente a minha interpretação 
dos significados de normas jurídicas e também minha com-
preensão da maneira como o Direito deveria operar em uma 
sociedade marcada por profundas desigualdades raciais.29 

Filia-se o presente trabalho à defesa de interpretação jurídica 
que considere o lugar social do sujeito julgador, em decorrência também 
da compreensão de que o sistema jurídico tem papel fundamental na 
engrenagem social por incidir de forma determinante em suas modela-
gens, da estrutura escravista aos dias de hoje, figurando o Direito como 
instrumento de preservação das segmentações que afetam gravemente 
a população negra.

Oportuno, nesse contexto, reproduzir o que defendeu Dora Lu-
cia de Lima Bertulio, em 1989, em dissertação de mestrado sob título 

28  MOREIRA, Adilson José. Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica. Revista de 
Direito Brasileira, [S.l.], v. 18, n. 7, p. 393-420, dez. 2017. ISSN 2358-1352. Disponível em: https://www.
indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/3182/2837. Acesso em: 18 jan. 2021.
29  MOREIRA, op. cit., p. 29.
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Direito e relações raciais: uma introdução crítica ao racismo, resumindo, 
entre outros, o seguinte:

O negro e o branco são indivíduos da mesma espécie e não 
há qualquer demonstração científica de que a raça interfira na 
composição ou desenvolvimento do intelecto, estrutura física, 
psíquica ou comportamental: foi a decisão unânime dos cien-
tistas contratados pela UNESCO na década de 1950, especial-
mente para esse fim. No Brasil a reprodução e interiorização 
das teorias racistas, ainda quando desmentidas pela mesma 
ciência, ocorreram de forma absoluta na sociedade. Todos 
os esforços, institucionais e particulares, foram feitos com o 
objetivo de eliminar a população negra da formação nacional. 
A imigração européia foi a grande saída. Por volta dos anos 
30 deste século, entretanto, as elites e o Estado percebendo a 
realidade da composição racial do país, travestiram o discurso 
racista para levantar as bandeiras da “democracia racial” e 
do “embranquecimento” como soluções para a negritude. A 
realidade não mudou. Os centros oficiais têm apontado para 
a desigualdade significativa das condições de vida e trabalho 
entre a população nacional branca e negra. A população negra 
não tem acesso pleno aos benefícios sociais para os quais 
contribui. É a mão-de-obra barata e construtora da riqueza 
do outro. Não participa, igualmente, do poder político na 
sociedade brasileira. Frente esta situação, o Direito e o Estado 
brasileiros permanecem impassíveis, sempre considerando 
a ausência de conflitos raciais e pronunciando discursos de 
igualdade e pacífica integração entre negros e brancos.30

Especificamente para o caso do o direito do trabalho, respei-
tando a convicção de que o mundo do trabalho é estratificado em 
segmentação que identifica divisão racial do trabalho no Brasil, o 
déficit em letramento racial e leituras críticas no âmbito do Direito 
do Trabalho impacta em desconsideração da diferenciação racial em 
distribuição de ocupações e sedimentação de desigualdades, gerando 

30  BERTULIO, Dora Lucia de Lima. Direito e relações raciais: uma introdução crítica ao 
racismo. 1989. 263 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito. 
Centro de Ciências Jurídicas. Universidade Federal de Santa Catarina, defesa em 27 de setembro de 
1989. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/106299/pdpc0003-d.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 11 fev. 2021.



373 RETORNE AO SUMÁRIO

análises superficiais ou pontuais sobre o papel do trabalhador negro na 
história do ramo trabalhista.

Cite-se, nesse contexto, que se debruçando sobre o tema do 
racismo estrutural a partir das relações de trabalho, com avaliação 
específica de decisões judiciais trabalhistas, Humberto Bersani fornece 
elementos que contribuem a viabilizar a defesa da necessidade de 
uma hermenêutica negra para o ramo trabalhista, qual defendido por 
Adilson José Moreira, na medida em que, analisando a evolução das 
relações de trabalho no Brasil e como o termo “racismo” é tratado em 
decisões judiciais trabalhistas, concluiu que embora a igualdade seja 
afirmada na ordem jurídica, nas práticas trabalhistas não é materializa-
da e, diferentemente, a justificativa de igualdade tende a ser manejada 
para recusa ao enfrentamento do racismo, elegendo homogeneidade 
teórica distanciada da realidade.

Em caminhos que se aproximam, as obras dos autores citados 
permitem diagnóstico de que ocorre estratificação social e divisão 
racial do trabalho como efeito intergeracional do racismo e dos modos 
de produção que se fizeram presentes no Brasil. Consequência disso, 
termina servindo o Direito do Trabalho, por omissão da consideração 
da circunstância de divisão racial do trabalho, à conservação do sistema 
de opressão.31

Em semelhante direção, citem-se as ponderações de João Vic-
tor Marques da Silva:

Note que outra marca da nossa sociabilidade é exatamente 
ser permeada historicamente pela estrutura racializada, sendo 
que esta é presente na gênese da regulação social do trabalho 
no país. Nessa linha, a sociedade brasileira apresenta uma 
estrutura marcada pela trama do racismo com o capitalismo, 
que intensifica a superexploração do trabalho e promove mar-
cadores sociais delineados por critérios raciais, o que comple-
xifica as tensões e conflitos decorrentes. Tal contexto implica 
necessariamente para um pesquisador crítico, notadamente no 

31  BERSANI, op. cit., 2020, p. 160.
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Direito do Trabalho, se imiscuir na devida compreensão da 
complexidade do racismo brasileiro e, dentro dessa realidade 
social concreta, superar as limitações do locus branco-negro, 
principalmente o pacto narcísico da branquitude.32

Efetivamente, se o trabalho possui, entre outros, função econô-
mica e contribui para a distribuição de renda e a construção de mercado 
interno de consumo, constituindo o salário, ainda, principal fonte de 
renda monetária, é importante compreender as disfunções operacionais 
derivadas da interseção entre o direito e o racismo estrutural e que per-
mitem que se perpetuem e robusteçam iniquidades incompatíveis com 
os marcos civilizatórios democráticos da Constituição Federal de 1988.

Não se busca neste espaço de argumentação vilanizar a con-
dição fenotípica racial de magistrados brancos, mas sim, pugna-se 
evidenciar que os negros que compartilham das experiências diárias 
para ocupar um lugar de poder conhecem, de per si, as dificuldades 
e obstáculos vivenciados por aqueles a quem as ações afirmativas são 
direcionadas, permitindo e descortinando que tais pessoas almejem um 
futuro melhor, amenizando desigualdades.

Considerando o que até aqui se expôs e porque relevante, com-
preende-se que não se deve refletir sobre a sociedade brasileira ou julgar 
conflitos de integrantes desta sociedade sem questionar interpretações 
clássicas em torno da distinção entre grupos sociais, uma vez que a 
dimensão racial é central na interação coletiva e a sua negação apenas 
reforça e fortalece a continuidade de mitos quais a democracia racial, 
permitindo a sobrevivência do racismo.

De maneira a contribuir com a ideia de uma hermenêutica 
jurídica negra no âmbito de interpretação do Direito do Trabalho, 
faz-se necessário, consequentemente, fixar o conceito de branquitu-
de, em adesão ao entendimento de Lourenço Cardoso, para quem a 

32  SILVA, João Victor Marques da. A invisibilidade do racismo no direito do trabalho. Opinião. 
Democracia e Mundo do Trabalho em Debate. 23 ago. 2020. Disponível em: http://www.dmtemdebate.
com.br/a-invisibilidade-do-racismo-no-direito-do-trabalho/. Acesso em: 11 fev. 2021.
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branquitude é a identidade racial branca, “a branquitude se constrói 
e reconstrói histórica e socialmente ao receber influência do cenário 
local e global.”33

Assim, constituindo a identidade racial branca o lugar da clas-
sificação social a partir da premissa de que a própria branquitude não 
designa uma identidade marcada, define o autor:

A branquitude é um lugar de privilégios simbólicos, subjetivos, 
objetivos, isto é, materiais palpáveis que colaboram para cons-
trução social e reprodução do preconceito racial, discriminação 
racial “injusta” e racismo.34

Logo, importa assentar que o privilégio da branquitude é uma 
realidade na interação social, pois se existe segmentação racial para o 
negro, marcada historicamente por opressão e com reduzidas oportu-
nidades de crescimento material, existe em contraponto a segmentação 
racial branca que, apesar de não destinatária de perspectiva racializada, 
por não constituir o “outro”, mas a norma, obtém benefícios indiretos, 
apropriando-se o grupo que ostenta o fenótipo não estereotipado de 
privilégios simbólicos, materiais e intergeracionais, enraizados cultural 
e socialmente.

É em consequência dessa dimensão racial que classifica negros 
e invisibiliza brancos que a branquitude se resguarda, de modo que 
ser branco é ser considerado como padrão normativo único. O branco 
enquanto indivíduo ou grupo é concebido como único padrão e passa 
a espelhar o ser humano neutro ou “ideal”.

A respeito da branquitude e dos privilégios associados à pessoa 
branca, o tema é analisado em profundidade pela professora Maria 
Aparecida Silva Bento:

33  CARDOSO, Lourenço. Branquitude acrítica e crítica: A supremacia racial e o branco anti-
racista. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, v. 8, n. 1, 2010.
34  CARDOSO, op. cit., p. 611.
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Assim, para entender como se reproduz cotidianamente a 
discriminação racial no interior das organizações, é necessário 
compreender as relações entre negro e branco, herdeiros be-
neficiários ou herdeiros expropriados de um mesmo processo 
histórico, partícipes de um mesmo cotidiano. É necessário 
compreender como as organizações, com suas concepções, suas 
práticas cotidianas na administração de recursos humanos, são 
personagens ativas dessa dinâmica de relações raciais, que tem 
gerado persistente exclusão ou sub-valorização do trabalhador 
negro.35

Reconhecer que o sujeito branco interage em perspectiva de 
neutralidade e que o sujeito negro sofre privações de oportunidade e 
que tal processo sedimenta a estratificação social é estar na fonte da 
problemática e é a partir de tal consciência que surge a importância de 
interpretação jurídica sob a perspectiva de quem vivencia realidade so-
cial atravessada pelo que Adilson Moreira chama de “subalternidade”.

Para decidir uma lide deduzida em juízo em que, por exem-
plo, um empregado foi denominado de “macaco” pelo seu superior 
hierárquico no exercício das suas atividades laborais, indubitavelmente 
o juiz negro terá arcabouço em sua caminhada, por ter presenciado 
casos idênticos, permitindo conhecer a realidade de ser um elemento 
negro dentro de um plano espacial em que a posição vinculada a status 
positivo e poder é exercida por pessoa branca e consequentemente tem 
a possibilidade de entender a dor subjetiva daquele litigante ofendido 
e fazer a justiça, fixando indenização justa, compatível com a gravidade 
da ofensa e até mesmo produzindo parâmetros para o juiz branco que 
se depare com litígio análogo tenha noções de fixação da indenização, 
não tendo que resolver a dicotomia entre fixar valores exorbitantes 
para comprovar que não é racista e que entende a dor do negro, ou de 

35  BENTO, Maria Aparecida Silva. Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder nas organizações 
empresariais e no poder público. 2002. Tese (Doutorado em Psicologia), Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, defesa em 25 de outubro de 2002. doi:10.11606/T.47.2019.
tde-18062019-181514. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-18062019-
181514/pt-br.php. Acesso em: 19 jan. 2021.
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fixar valores irrelevantes exatamente por não conhecer a dor de alguém 
distante da sua realidade e não realizar a justiça. Da mesma maneira, 
exemplifique-se a hipótese de uma juíza negra ter maior habilidade 
para a condução de audiência em que a trabalhadora alega que foi 
discriminada em razão do seu cabelo. 

Esclareça-se que a construção de uma hermenêutica negra não 
significa que apenas juízas e juízes negros podem (ou devem) apreciar 
lides em que se discutem aspectos diretamente relacionados com a 
condição negra. Há a necessidade de considerar relevo à construção 
teórica da hermenêutica negra e contribuições de sujeitos com maior 
aptidão para tratar a sistemática e também de utilizar esse complexo 
de entendimentos e interpretações a fim de conscientizar a magis-
tratura em geral, com capacitação qualificada para análise de litígios 
trabalhistas, seja nos processos com temática que envolva racismo, seja 
em ações em que a condição de determinado grupo social identifique 
discriminação associada a racismo estrutural.

A partir das considerações supra, torna-se evidenciado que 
a hermenêutica negra é necessária e urgente e, em especial, que essa 
direção de interpretação contribui para a imparcialidade do julgador e 
a devida resolução da controvérsia de maneira mais justa, consideran-
do-se todos os aspectos da realidade fática necessários para a aplicação 
da lei e a pacificação social.

5 SOBRE DIVERSIDADE: PROPOSTAS PARA ENEGRECER 
A JUSTIÇA DO TRABALHO

Partindo da convicção de que a representatividade e a diver-
sidade na magistratura em geral e na magistratura trabalhista, em 
particular, são necessárias à concretização de efetiva luta antirracista no 
âmbito do Poder Judiciário, importa refletir sobre políticas judiciárias 
que rompam com o racismo institucional que estrutura este espaço de 
poder. A sub-representação da população negra no ramo do judiciário 
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trabalhista contribui como obstáculo à superação de interpretação 
equivocada em torno da democracia racial no Brasil, em falácia que, 
sob discurso de cordialidade racial, oculta desigualdades sociais, eco-
nômicas e ocupacionais entre brancos e negros. Sendo um elemento 
estruturante das relações sociais, o racismo ultrapassa fronteiras da 
consciência e compõe as compreensões subjetivas quanto ao modo de 
ser e estar no mundo, e também de julgar e decidir; e sendo estrutu-
ral, transcende para âmbito das instituições, que tendem a manter e 
reproduzir desigualdades e privilégios. O racismo na sociedade bra-
sileira está enraizado em pilares da vida política, econômica, social e 
jurídica, sendo determinante à produção de resultados estatísticos que 
evidenciam a desigualdade social e econômica de determinado grupo 
em virtude de sua cor.

Descortinado o quadro de desigualdade que dificulta a mobi-
lidade social da população negra, entende-se que o racismo estrutural 
atua diretamente na produção de desigualdades, por constituir sistema 
e conjunto de práticas sociais, culturais, políticas, religiosas e históricas 
desenvolvidas e mantidas socialmente, de modo a preservar a hierar-
quização de um grupo social, mediante a manutenção de dominações, 
privilégios, legalizações, relações de poder e de submissão, e se perpetua 
independentemente das formas de expressão, sentimentos ou manifes-
tações individuais de racismo.

Consoante fixado no presente trabalho, os censos do Poder Ju-
diciário revelam que há desigualdade de representatividade de negros 
na magistratura, inclusive em tribunais trabalhistas, estimando-se que 
a equidade racial na magistratura brasileira, qual expectada na Resolu-
ção n. 203/2015 do CNJ, somente pode ser alcançada no ano de 2049. 
Nesse contexto, reconhecendo o racismo estrutural no sistema de justi-
ça, instituiu-se no Conselho Nacional de Justiça, para o fim de propor 
ações concretas a serem desenvolvidas como políticas públicas para 
a busca da eliminação das desigualdades raciais, Grupo de Trabalho 
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destinado à elaboração de estudos e indicação de soluções com vistas à 
formulação de políticas judiciárias sobre a igualdade racial no âmbito 
do Poder Judiciário (Portaria CNJ n. 108, de 8/7/2020). O referido 
Grupo de Trabalho apresentou relatório de atividade em outubro de 
2020, com propostas ao fim de oferecer estratégias em distintas ver-
tentes para atuação do Poder Judiciário no enfrentamento do racismo 
estrutural que se manifesta no país e também institucionalmente no 
sistema de justiça.36 Em análise do relatório apresentado pelo Grupo 
de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça colhem-se estratégias 
importantes e de execução viável, a contribuir, no plano institucional, 
para o combate ao racismo. 

Em primeiro momento, reconhecendo a importância de inves-
tigação minudente em torno da forma como o racismo se manifesta 
no âmbito do Poder Judiciário, propõe-se a realização de estudos e 
pesquisas para compreender, a partir da coleta de dados qualitativos 
e quantitativos, os mecanismos de operação do racismo em sua forma 
estrutural e institucional, não por outra razão a propositura de pesquisa 
quantitativa, para os distintos ramos do Poder Judiciário, acerca do 
cumprimento da Resolução n. 203/2015 do CNJ e sobre a situação da 
pessoa negra no sistema de justiça; além disso, a produção de investi-
gação qualitativa, por meio de entrevistas com magistrados, advogados, 
servidores, membros da sociedade civil organizada e jurisdicionados 
sobre percepções acerca do racismo institucional e estrutural.

Em segundo eixo, vê-se do relatório do Conselho Nacional de 
Justiça e de memoriais integrantes do documento ênfase à formação de 
magistrados e de servidores em torno dos temas envolvendo racismo 
e discriminação, incluindo formação inicial em ingresso nas carreiras 
e formação continuada, e também a capacitação das instituições em 
relação às suas áreas de comunicação, porque agentes estratégicos para 

36  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório de Atividade. Igualdade Racial no 
Judiciário. Brasília, 2020. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/10/
Relatorio_Igualdade-Racial_2020-10-02_v3-2.pdf. Acesso em: 12 fev. 2021.
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a desconstrução de cenário assentado em imagens sociais distorcidas e 
estereótipos que desqualificam grupos sociais específicos e naturalizam 
a relação de dominação versus subalternidade consolidada.

Na perspectiva deste segundo eixo, é sedimentado que o ra-
cismo é parte de um processo social, histórico e político que elabora 
mecanismos para que pessoas ou grupos sejam discriminados de 
maneira sistemática, e em paralelo é certo que integra dever ético da 
magistratura a obrigação de capacitação, inicial e continuada, ao fim 
de garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana, assegurando e 
promovendo a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas.

Posto esse quadro, se de um lado se observa que o racismo é 
marcado pelo silenciamento de sua abordagem, pelo mito da democra-
cia racial, pela premissa falaciosa de convivência cordial entre raças e 
da neutralidade racial; de outro, no plano fático, como bem enfatizou 
Humberto Bersani em estudo destacado no presente artigo, tem-se que 
membros do judiciário, e da magistratura trabalhista, majoritariamente 
branca, desconhecem questões vivenciadas por sujeitos qualificados por 
determinado marcador social. Associe-se a isso a escassez de estudos 
em torno do Direito Antidiscriminatório em cursos de graduação e 
se tem como resultado a baixa qualificação em emissão de decisões 
que viabilizem superação do racismo e da discriminação racial, tudo 
servindo, enfim, à manutenção da desigualdade entre brancos e negros. 
Logo, a dimensão que integra a proposta do segundo eixo destacado 
em Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça se alinha 
ao sugerido no presente trabalho, acerca da interpretação jurídica 
sob orientação de uma hermenêutica jurídica negra, uma vez que, ao 
promover para o magistrado trabalhista letramento racial crítico, é 
possibilitado conhecimento e discussão que capacite o juiz à identifica-
ção de violências cotidianas vividas por negros, bem assim iniquidades 
revestidas de medidas aparentemente neutras.
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No mais, em terceira direção e para superar prognóstico que 
estima o alcance tardio da representatividade almejada pela Resolução 
n. 203/2015 do CNJ (22% de magistrados negros apenas em 2049), e 
considerando que o sistema jurídico precisa refletir adequadamente a 
diversidade da sociedade, a fim de atender às necessidades legítimas de 
todos os setores da população, concluiu-se pela necessidade de moder-
nização da Resolução n. 75 de 12 de maio de 2009, que dispõe sobre os 
concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos 
os ramos do Poder Judiciário nacional, de modo a aprimorar as regras 
para acesso às fases do certame pelos candidatos, reconhecendo, enfim, 
a desigualdade material verificada em ponto de partida e efetivamente 
esquadrinhada em pesquisa citada no presente artigo, com relação aos 
candidatos aprovados em concurso nacional da magistratura trabalhista. 

De fato, qual identificado no âmbito trabalhista, em investiga-
ção operada em conjunto entre TST/ENAMAT e IPEA, no sentido 
de que os candidatos aprovados no último concurso unificado mantém 
o contexto nacional do Poder Judiciário, com representação majoritária 
por pessoas brancas, oriundas de elites sociais e econômicas, perfil que 
não corresponde ao quadro sociodemográfico da população em geral, 
concluiu o relatório do Grupo de Trabalho do CNJ que, para além da 
heteroidentificação, ao fim de superação da sub-representação da popu-
lação negra dentro da magistratura, faz-se necessário viabilizar acesso 
mais amplo ao certame, tanto para efeito de oportunizar ampliação de 
participação da população negra, tanto para atualização de temas de 
conteúdos programáticos, valendo, a respeito, por suas especificidades, 
consulta ao relatório mencionado, disponível em página do Conselho 
Nacional de Justiça em rede mundial de computadores.37

Por fim, em direção consentânea com o reconhecimento de que 
o racismo é operado de forma dinâmica, revestindo-se de capacidade 

37  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório de Atividade. Igualdade Racial no 
Judiciário. Brasília. Outubro/2020. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/10/
Relatorio_Igualdade-Racial_2020-10-02_v3-2.pdf. Acesso em: 12 fev. 2021.



382 RETORNE AO SUMÁRIO

de renovação que permite assumir novas formas pelas quais se disse-
mina e se expressa política, social, cultural e linguisticamente, fixou o 
relatório do CNJ eixo de atuação com a indicação de temas envolvendo 
racismo e discriminação para o fim de acompanhamento em Obser-
vatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais 
de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, instituído 
no contexto de cumprimento da Agenda 2030 das Organizações das 
Nações Unidas pela Portaria Conjunta CNJ/CNMP n. 7, de 1º de 
setembro de 2020.

Observa-se, assim, em aspecto institucional, a existência de mo-
vimento integrado pelo Conselho Nacional de Justiça para o propósito 
de efetivação, em plano concreto, do princípio da igualdade preconiza-
do na Constituição Federal de 1988, havendo documento importante e 
cujo cumprimento parece-nos necessário ao objetivo de enegrecimento 
do Poder Judiciário, incluindo o segmento da Justiça do Trabalho, ao 
fim de superação de iniquidade resultante do racismo estrutural e que 
termina por operar sub-representação da população negra neste espaço 
de poder, em descompasso com o perfil sociodemográfico da popula-
ção nacional e que ostenta uma das maiores populações negras fora do 
continente africano. Logo, se de um lado sugere-se a adoção de her-
menêutica negra para produção de exame racial crítico, de dentro para 
fora, superando a concepção falaciosa de homogeneidade e harmonia 
racial, relevante também é reconhecer que a representatividade, com a 
ocupação de postos de poder de fora para dentro, permite a diversidade 
em âmbito institucional do Poder Judiciário, constituindo elementos 
que caminham em compasso ao combate do racismo.

Exposto isso, tem-se que a participação igualitária dos indivíduos 
na formação de sociedades justas, equitativas, democráticas e inclusivas 
pode contribuir para um mundo livre do racismo e da discriminação 
racial, e passa, necessariamente, pela ampliação de representatividade 
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em segmentos de poder, a refletir, institucionalmente, a pluralidade da 
sociedade a que se destina a atividade do Poder Judiciário.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conquanto os negros sejam a maioria da população brasileira, 
normalmente, não estão proporcionalmente representados em espaços 
de poder e atividades de destaque da sociedade, havendo despropor-
cional ocupação em atividades precárias, subalternas e desvalorizadas, 
resquícios do passado escravocrata. O racismo foi perverso dirigido à 
população negra, excluída do processo de formação do Estado Nacional 
Brasileiro. O projeto de embranquecimento da população mediante 
implementação de política imigratória de estrangeiros para o solo bra-
sileiro reforçou o processo de segregação e negação de direitos. Con-
sequentemente, se estamos inseridos numa sociedade racista, o debate 
da desigualdade racial não pode ficar alheio ao Poder Judiciário, que 
reflete em seus quadros a desigualdade da sociedade em que se insere. 
Os negros são as maiores vítimas das exclusões socioeconômicas, do 
desemprego, subemprego, informalidades e atividades subalternizadas. 
A exclusão da população negra alcançou também o sistema de justiça, 
determinando grave sub-representação da população negra no âmbito 
do Poder Judiciário, incluindo a Justiça do Trabalho.

Considerado o perfil sociodemográfico da magistratura tra-
balhista, tem-se que a curto e médio prazos não há perspectiva de 
quadro humano diverso e qualificado a lidar com processos judiciais 
em correspondência com a pluralidade que compõe a sociedade brasi-
leira. Espaços de poder majoritariamente brancos tendem a reproduzir 
e manter o racismo estrutural e estruturante, inclusive em exercício 
de atividades judicantes, em face da prevalência de hermenêutica de 
neutralidade que não considera o lugar social do intérprete e do sujeito 
que participa como parte no processo. Se é dado que o Poder Judiciário 
em geral, e magistratura trabalhista, em particular, são compostos 
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por pessoas brancas, sabe-se que a branquitude, normalmente, não 
reconhece privilégios simbólicos e materiais do seu lugar de “norma” 
e neutralidade, não se engajando as pessoas não marcadas socialmente 
por raça em ações antirracistas, reproduzindo, assim, comportamen-
tos que mantém negros em condição de subalternidade, a preservar, 
simbólica e materialmente, privilégios às pessoas brancas em todas as 
esferas da vida.

Não sendo ignorada a função realizadora do direito e a dimen-
são material do princípio da igualdade, como vetor normativo e projeto 
constitucional, não se pode desconsiderar que o Poder Judiciário tem 
importante papel na restauração, manutenção e fortalecimento do regi-
me democrático projetado na Constituição Federal de 1988. Com isso, 
deve o Poder Judiciário atuar no sentido de perseguir a concretização 
dos princípios que fundamentam a República e materializar objetivos 
elencados pelo constituinte originário quando da promulgação da Lei 
Maior. Ao apreciar as controvérsias jurídicas, espera-se que os magis-
trados interpretem a norma e apliquem a lei de modo a atender aos fins 
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Em face de circunstâncias que remontam ao passado colonial, 
a população trabalhadora negra é aquela que sofre as maiores espo-
liações contratuais e que enfrenta os maiores obstáculos para exercer 
sua cidadania e ter uma vida digna. Assim, urge que o magistrado 
trabalhista atue com empatia e alteridade, observando a desigualdade 
racial que atinge a população negra no mundo do trabalho e que gera 
estratificação social e econômica desvantajosa à população negra. Logo, 
cabe ao magistrado trabalhista, ao aplicar o direito, considerar uma 
hermenêutica que não ignore o processo de exclusão que recai sobre 
a população negra desde o processo de formação do Estado Nacional 
Brasileiro. Constituindo os indivíduos, juízes incluídos, sujeitos de seu 
tempo e sociedade, espera-se do magistrado trabalhista que atue de 
forma imparcial e conectado à realidade social, econômica, política e 
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racial do seu país. Se a ampliação da representatividade é necessária, 
com preenchimento das ausências negras em espaços de poder, do 
Poder Judiciário e da magistratura trabalhista, ao fim de superação de 
racismo institucional, para o combate do racismo estrutural que afeta 
diretamente a distribuição da ocupação e do trabalho no Brasil, é na 
interpretação do direito e na aplicação da norma ao caso concreto que 
o julgador poderá ser forte aliado na luta antirracista, possibilitando a 
construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva para as 
presentes e futuras gerações.
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O Direito do Trabalho nasceu sob o impacto combinado da 
Revolução Industrial e da Revolução Francesa, que promoveram a 
transformação do modo de produção e o surgimento do Estado Libe-
ral, marcado pela rarefação legal e pela proibição de ajustes coletivos, 
em virtude da concepção individualista em que se fundava. As terríveis 
condições de trabalho impostas pela indústria levaram os trabalhado-
res a se organizarem coletivamente para apresentar reivindicações aos 
empregadores, de início afrontando a lei e depois, com a ascensão do 
Estado intervencionalista, sob a proteção da lei. Essa atuação coletiva 
foi responsável por criações originalíssimas do Direito do Trabalho: a 
greve e a negociação coletiva, por exemplo. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 fixa as características 
dos direitos coletivos e das relações sindicais contemporâneas, esta-
belecendo por meio do artigo 8º, dentre outros: É livre a associação 
profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá 
exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o 
registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência 
e a intervenção na organização sindical; II - é vedada a criação de 
mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa 
de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que 
será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não 
podendo ser inferior à área de um Município; (...) V - ninguém será 
obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; VI - é obrigatória 
a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, etc. 

As relações trabalhistas e sindicais da atualidade clamam pela 
modernização do modelo sindical brasileiro, visando a flexibilização do 
princípio da unicidade sindical e a efetivação da pluralidade sindical 
que de forma legítima represente os trabalhadores.
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Enquanto a unicidade propõe a união dos trabalhadores de 
uma mesma categoria, de uma determinada base territorial, em um 
único sindicato, a pluralidade propõe a desagregação e a fragmentação 
da sua unidade, ao privilegiar a criação de entidades sindicais sem a 
limitação de categoria e base territorial. 

De fato, o costume dos trabalhadores brasileiros em transferir a 
responsabilidade das negociações coletivas para dirigentes sindicais esco-
lhidos por eleições nas quais não participam, na maioria das vezes, resulta 
em representatividade sindical não efetiva. O próprio sistema de auto en-
quadramento sindical, com base na atividade preponderante da empresa, 
resulta na prática um sindicalismo burocrático e não representativo. 

As pequenas e médias empresas de segmentos econômicos não 
organizados sob o ponto de vista coletivo, não se sentem representados e, 
por vezes, não são consultados pelas entidades sindicais para reconheci-
mento de suas necessidades, como também tem por hábito não buscarem 
participar de movimentos sindicais, muitas vezes distantes de sua base 
territorial e, principalmente, de sua realidade social e profissional. 

Para alterar e modernizar este posicionamento conformista 
e automático dos trabalhadores, os doutrinadores defendem que “... 
a valorização da autonomia privada coletiva, como uma maneira de 
reconhecer aos particulares a prerrogativa de autorregulamentação dos 
respectivos interesses, está ligada de forma indissociável ao direito dos 
trabalhadores organizarem livremente as entidades que os represen-
tam.” (Otávio Pinto e Silva)2 

Com efeito, a unicidade sindical impõe que apenas uma en-
tidade possa defender os interesses de trabalhadores que por vezes, 
não possuem qualquer relacionamento com referido sindicato. Não é 
comum empresas e seus trabalhadores não participarem das negocia-
ções coletivas, pelos mais variados motivos, inclusive conveniência e 

2  SILVA, Otavio Pinto e. Liberdade Sindical. In Sindicatos e Autonomia Privada Coletiva. 
Perspectivas Contemporâneas. Editora Almedina, São Paulo, 2017.
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falta de interesse, e serem compelidos a cumprir todas as cláusulas de 
convenções coletivas firmadas por empresas de destaque na categoria 
econômica onde atuam, sem qualquer interação e proximidade com as 
peculiaridades dos contratos de trabalho dos empregados que não se 
sentem representados pelo único sindicato legalmente autorizado para 
os representar. 

Por outro lado, os empregados que não se sentem representados 
também detém parcela de responsabilidade pela negociação coletiva 
não representativa, pela falta de iniciativa e mobilização, seja para fa-
zerem valer suas necessidades perante o sindicato que lhe foi imposto, 
seja par buscarem formas alternativas de representação sindical. 

Exemplo de falta de intimidade e interação entre trabalhadores 
e sindicato pode-se depreender, por exemplo, nas negociações acerca 
da Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Apesar da legislação 
franquear a possibilidade da negociação ocorrer por meio de comissão 
de empregados eleitos para esta finalidade, com a participação de um 
integrante do sindicato, ou por meio da tradicional negociação com as-
sinatura de convenção ou acordo coletivo, o que se tem notícia, muitas 
vezes, é que o sindicato, pelos mais variados motivos, não comparece 
à negociação nem disponibiliza um representante para participar 
dos debates, inviabilizando, pelo menos sob o aspecto legal formal, 
a finalização dos parâmetros de indicadores e apuração e cálculo da 
participação nos lucros. Os sindicatos, nestas oportunidades, utilizam 
o desejo dos trabalhadores em prosseguir e finalizar as tratativas para 
o pagamento da PLR como moeda de troca para aproximação da ação 
sindical na empresa ou para rediscutir temas pendentes nas pautas com 
referido empregador. 

Na hipótese acima mencionada, é justo aos trabalhadores fica-
rem sem o pagamento da parcela variável de sua remuneração, simples-
mente pelo fato do sindicato não cumprir com a sua responsabilidade 
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legal? Poderiam os trabalhadores buscarem formas alternativas de 
mobilização e representatividade?

Segundo o Prof. Amauri Mascaro Nascimento, “ … a auto-
-organização sindical passa pela possibilidade de livre organização. 
É impossível compatibilizá-la com o monopólio sindical orgânico. A 
pluralidade pode prejudicar a união orgânica. Não impede, contudo, a 
unidade de ação. A unicidade orgânica pode assegurar a união formal. 
Não pode, no entanto, evitar o fracionamento da ação”.3

A Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), não ratificada pelo Brasil, por meio de seu artigo 2º, preceitua 
que “ …Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer 
espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações 
de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob 
a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas.

Os representantes dos trabalhadores das empresas com mais de 
duzentos empregados, nos termos do artigo 510-A da CLT e artigo 
11 da Constituição Federal não constitui uma forma de dar início a 
representatividade efetiva dos trabalhadores na empresa?45

Entretanto, o que se percebe é a repetição ano a ano da tra-
dicional e inexitosa negociação coletiva por meio de sindicatos nem 
sempre atuantes para determinados grupos de empregados. Enquanto 
isso, os trabalhadores perdem representatividade e oportunidade de 
alcançarem melhorias contínuas em suas relações de trabalho, sejam 
empregados ou não. 

“As transformações no direito coletivo do trabalho brasileiro 
precisam começar pela organização sindical e representação dos traba-
lhadores no local de trabalho, com a aplicação prática do princípio da 

3  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito sindical. São Paulo, Editora Ltr, p. 166 
– 167;
4  Art. 510-A. Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de uma comissão 
para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
5  Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante 
destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
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livre formação de sindicatos: deve ser garantido aos grupos de traba-
lhadores ou de empresários o direito de criar livremente suas entidades 
sindicais, sem a sujeição a atos de ingerência do poder público ... Se 
quisermos um novo modelo de relações de trabalho em nosso país, que 
busque valorizar – de verdade – a autonomia privada coletiva, não há 
como deixar de defender a indispensável reforma sindical, na perspec-
tiva de garantia da liberdade.” (Otávio Pinto e Silva)6

Outro entrave para o avanço das relações sindicais no país 
consiste no enquadramento das empresas a sindicatos de acordo, não 
apenas à atividade preponderante, mas também de acordo com a sua 
categoria econômica, nos termos do artigo 570 da CLT7, o que fatia 
a selecionar entidades sindicais distantes dos trabalhadores e que não 
refletem a diversidade sócio-cultural e econômica do nosso país de 
dimensões continentais. 

Um conceito de categoria capaz de promover desenvolvimento 
eficaz nas relações entre empregados e empregadores consiste no agru-
pamento de pessoas reunidas por propósitos semelhantes, podendo ser 
limitado a determinada base territorial ou estabelecimento industrial 
comercial ou de prestação de serviços, mas não de maneira obrigatória, 
como já prenuncia o artigo 571 da CLT, ao aduzir que “... qualquer das 
atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do 
artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um 
sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão 

6  SILVA, Otavio Pinto e. Liberdade Sindical. In Sindicatos e Autonomia Privada Coletiva. 
Perspectivas Contemporâneas. Editora Almedina, São Paulo, 2017.
7  Art. 570 CLT. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, 
específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 
577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata 
o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
Parágrafo único - Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo 
número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes 
entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade 
de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-
se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades 
e Profissões.



394 RETORNE AO SUMÁRIO

do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa 
regular e de ação sindical eficiente.”

Para Tulio de Oliveira Massoni e Francesca Columbu, “... onde 
houver solidariedade de interesses, ação sindical eficiente e consistên-
cia associativa haverá uma categoria e, por consequência, uma entidade 
sindical que lhe é correspondente. Esta parece ser uma interpretação 
possível, progressista e democrática do conceito de categoria profissio-
nal e que possa permitir avanços relativos e uma depuração do sistema 
de relações coletivas brasileiro”.8 

Com as alterações trazidas pela lei n. 13.467/2017, a denomi-
nada Reforma Trabalhista plantou a esperança de mudanças no cenário 
tradicional do sindicalismo brasileiro ao tornar facultativo o pagamen-
to da contribuição sindical. Espera-se com a medida que as entidades 
sindicais busquem de fato a representatividade dos trabalhadores, de 
forma que estes concordem com a filiação ao respectivo sindicato e ao 
desconto da contribuição sindical. 

Com efeito, “... é cediço que, a partir da eliminação do caráter 
compulsório da contribuição sindical, houve uma fragilização eco-
nômica dos sindicatos e que, ao mesmo tempo, colocou em dúvida 
a legitimidade de representação. Em outros termos, a arrecadação 
não era proporcional ao índice de sindicalização. Tal fato, o caráter 
facultativo do custeio, juridicamente, afastou a condição de registro 
perante o Ministério do Trabalho para confirmar a unicidade sindical 
uma vez que o vínculo jurídico da contribuição sindical como fator de 
representação deixou de existir... constata-se a admissão transforma-
dora de sindicatos fora do padrão clássico da herança sindical como 
modalidade de efetivação e eficácia jurídica de negociações coletivas, 
acentuando-se a legitimidade e a personalidade sindicais e, do ponto de 
vista da prestação jurisdicional para demandas que envolvem o sentido 

8  MASSONI, Tulio de Oliveira. COLOMBU, Francesca. Sindicatos e Autonomia Privada Coletiva. 
Perspectivas Contemporâneas. Editora Almedina, São Paulo, 2017.
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de cooperação e solidariedade coletiva, e não de conflito no seu sentido 
estrito.” (Paulo Sergio João)9

O avanço das relações sindicais, segundo doutrinadores, pres-
supõe mais que um pacto social dos atores da relação de trabalho e em-
prego, com o propósito de se estabelecer o desenvolvimento do país, o 
êxito da iniciativa privada atraindo investimentos, mas principalmente, 
o estabelecimento de uma relação madura e respeitosa com os traba-
lhadores, de forma que possam cada vez mais melhorar as condições de 
trabalho e sua capacidade de satisfação de suas necessidades pessoais e 
familiares, por meio de remuneração justa. 

É o que se denomina concertação social. O Prof. Paulo Sérgio 
João esclarece que, “... em geral, as organizações de trabalhadores do setor 
econômico ficam à espera de iniciativas do Estado para encaminhamen-
to de leis que, todavia, quando aprovadas sofrem a crise de legitimidade 
política sendo rejeitadas na sociedade. As soluções para o enfrentamento 
da crise interessam a todos. No campo das relações trabalhistas sempre 
fomos capazes de organizar entidades representativas dos diferentes 
setores da sociedade, sindicatos, centrais sindicais. Talvez tenha chegado 
o momento de abandonar as trincheiras e caminhar para uma grande 
concertação social entre as forças produtivas e econômicas, com maior 
integração e responsabilidade programáticas capazes de eliminar o fan-
tasma do medo de ameaças quixotescas à democracia!

E eis que surgem novos trabalhadores cujas características não 
estão totalmente contempladas na legislação especialista pátria, e com 
a velocidade que as relações sociais e de trabalho se alteram na atuali-
dade, estes novos paradigmas hão de instigar o debate e a criatividade 
de forma que detenham as garantias mínimas para o exercício de suas 
atividades tão peculiares e possam se fazer representar por entidades 
sindicais ou não capazes de mostrar à sociedade a sua importância e 

9  JOÃO, Paulo Sergio. Novas Representações Sindicias e Novos Conteúdos em Conflitos Coletivos. 
In https://www.conjur.com.br/2021-ago-13/reflexoes-trabalhistas-novas-representacoes-sindicais-
novos-conteudos-conflitos-coletivos, consulta em 7.9.2021. 
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a capacidade de organização em benefício da defesa de seus interesses 
comuns. São os trabalhadores que utilizam plataformas digitais, profis-
sionais que manipulam dados por meio de algorítimos, etc. 

Caso contrário, o direito do trabalho deixa de contemplar par-
cela significativa da população de trabalhadores e, consequentemente, 
deixa as relações sindicais de satisfazer os interesses comuns destes 
novos entrantes das relações laborais. 

Segundo Walkure Lopes Ribeiro da Silva, “... parece ser pos-
sível afirmar que o sindicato encontra-se pressionado de um lado pelo 
individualismo e de outro lado pelo surgimento de trabalhadores que 
escaparam da proteção da lei e da convenção coletiva de trabalho. Se 
não encontrar uma forma de enfrentar esses problemas, o sindicato 
terminará, nas palavras um tanto cáusticas de Umberto Romagnolji, 
‘fechado na reserva indígesta habitada apenas pelos trabalhadores 
protegidos, (...) como chefe de tribo vencido’. E para evitar esse con-
finamento, o sindicato deve alargar sua base de representaçäo, o que 
só será possível se conseguir a filiação das mulheres, dos jovens e dos 
trabalhadores precarizados e atípicos”. 

Um modelo moderno de relações sindicais compreende, sem 
dúvidas, (i) a organização de uma pluralidade de pessoas para a sa-
tisfação de um interesse comum, não necessariamente por meio de 
sindicatos; (ii) a extinção do monopólio de representação no interior 
de categorias; (iii) eficácia erga omnes dos contratos coletivos e dissídios 
coletivos (sócios e não sócios) e (iv) efetividade da liberdade sindical 
com legitimidade do poder de agir no interesse de outros.

Por sua vez, a efetiva valorização da autonomia privada cole-
tiva suscita a (i) supressão da unicidade sindical; (ii) a eliminação das 
categorias como obrigatórias como formas de organização sindical; 
(iii) a revogação da base territorial mínima municipal; (iv) a extinção 
da contribuição sindical compulsória; (v) estímulo à representação e 
participação dos trabalhadores no local de trabalho; (vi) proteção con-
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tra os atos antissindicais e principalmente, o enfrentamento da crise 
de representatividade sindical com o incremento de um sindicalismo 
representativo e atuante. 

“O grande desafio do sindicato nesse início do século XXI, na 
qualidade de porta-voz dos trabalhadores, é encontrar o ponto de equi-
líbrio (que é sempre instável e dependente de lutas) entre as aspirações 
individuais e as necessidades gerais de toda a coletividade. Em outras 
palavras, é preciso encontrar e afirmar novos tipos de solidariedade e de 
identidades, distintas daquelas desenvolvidas em períodos anteriores e 
que sejam capazes de tomar individualismo e coletivismo não como 
princípios antagônicos entre si” (Tulio Massoni de Oliveira)10. 

Concluo com a assertiva de que o grande desafio que se apre-
senta ao direito do trabalho atualmente é simultaneamente promover 
as relações de trabalho e proteger os trabalhadores, buscando a repre-
sentatividade coletiva, incluindo os novos agentes sociais trazidos pela 
rapidez do incremento de tecnologias. 

REFERÊNCIAS 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo, Editora Ltr, 
2013;

JOÃO, Paulo Sergio. A Intervenção Mínima do Judiciário na Autonomia da Vontade 
Coletiva. In https://www.conjur.com.br/2018-ago-24/reflexoes-trabalhistas-inter-
vencao-minima-judiciario-autonomia-vontade-coletiva, consulta em 12.9.2021.

JOÃO, Paulo Sergio. Novas Representações Sindicias e Novos Conteúdos em Conflitos 
Coletivos. In https://www.conjur.com.br/2021-ago-13/reflexoes-trabalhistas-novas-
-representacoes-sindicais-novos-conteudos-conflitos-coletivos, consulta em 7.9.2021. 

JOÃO, Paulo Sergio. Reformas Trabalhistas Frustradas. In https://www.conjur.com.
br/2021-set-03/reflexoes-trabalhistas-reformas-trabalhistas-frustradas-alivio-espe-
ranca, consulta em 7.9.2021. 

10  MASSONI, Tulio de Oliveira. Desafios do Sindicalismo: Um olhar para além da relação de 
emprego. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, volume 83, Abril/Junho de 2017.  



398 RETORNE AO SUMÁRIO

MASSONI, Tulio de Oliveira. COLOMBU, Francesca. Sindicatos e Autonomia Privada 
Coletiva. Perspectivas Contemporâneas. Editora Almedina, São Paulo, 2017.

MASSONI, Tulio de Oliveira. Desafios do Sindicalismo: Um olhar para além da relação de 
emprego. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, volume 83, Abril/Junho de 2017. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Sindical. São Paulo. Saraiva, 1991, p. 68;

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito sindical. São Paulo, Editora Ltr, 
p. 166 – 167;

SILVA, Otavio Pinto e. Liberdade Sindical. In Sindicatos e Autonomia Privada Coletiva. 
Perspectivas Contemporâneas. Editora Almedina, São Paulo, 2017.

SILVA, Walkure Lopes Ribeiro da Silva. Autonomia Privada Coletiva. In Curso do Direito 
do Trabalho v.3. Coleção Pedro Vidal Neto. Editora LTr, São Paulo, 2008. 




	art149§1
	art149§1i
	art149§1ii
	art149§2
	art149§2i
	_Hlk100507308
	_Hlk100507327
	_Hlk100507335
	_Hlk100507410
	_Hlk100507451
	_Hlk100507480
	_Hlk100507499
	_Hlk100507719
	_Hlk100507823
	_Hlk100507735
	_Hlk100507786
	art2
	_Hlk100507657
	_Hlk100507754
	_Hlk96723737
	_Hlk96810368
	_Hlk97329665
	_Hlk101635009
	art5lvi
	_Hlk502852858
	_Hlk57576669
	_Hlk57576650
	_Hlk57576956
	art28
	_Hlk57577211
	art1048ii
	art1048iii
	art1048§1
	art1048§3
	art1048§4
	_Hlk57577512
	art189i
	art189ii
	art189iii
	art189iv
	art189§1
	3III
	art3iv
	3IV
	_Hlk96639047
	_Hlk97246406
	_Hlk97246509
	_Hlk97329636
	_Hlk97329996
	_Hlk97330395
	_Hlk97330661
	_Hlk97330598
	_Hlk97330613
	_Hlk502655958
	_Hlk502652372
	_Hlk504947344
	_Hlk504947991
	_Hlk502066382
	_Hlk500169717
	_Hlk500254870
	_Hlk502480182
	_Hlk502480927
	_Hlk502480994
	_Hlk502481277
	_heading=h.gjdgxs
	_Hlk69556826
	_Hlk69556940
	_Hlk69557188
	_Hlk69557402
	_Hlk69557340
	UNICIDADE E PLURALIDADE EM TRANSFORMAÇÃO. REPRESENTAÇÃO E LEGITIMIDADE
	JUDICIÁRIO TRABALHISTA NO ESPELHO: REFLEXÕES SOBRE A MAGISTRATURA TRABALHISTA NA LUTA ANTIRRACISTA
	DIREITO CONSTITUCIONAL TRABALHISTA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO
	O DIREITO E O PROCESSO DO TRABALHO 4.0: PRESENTE OU FUTURO?
	CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS DIREITOS DO TRABALHO NO BRASIL: RESISTÊNCIAS DEMOCRÁTICAS À REFORMA TRABALHISTA DE 2017
	QUAL FOI O IMPACTO DA RELIGIOSIDADE CATÓLICA NOS ARGUMENTOS JURÍDICOS EM FAVOR DA ABOLIÇÃO NO BRASIL?
	JUSTIÇA DO TRABALHO: RECONHECIMENTO E AFIRMAÇÃO DE SUA IMPORTÂNCIA NA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS NO BRASIL
	A PERSISTENTE INTERPRETAÇÃO INSTITUCIONALISTA (POSITIVISTA-NAZIFASCISTA) NO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO
	A POLÍTICA SALARIAL NA DITADURA: A LEGISLAÇÃO E A JUSTIÇA DO TRABALHO
	PRINCIPAIS IMPACTOS DA LEI MARIA DA PENHA NO PROCESSO DO TRABALHO 
	OS DIREITOS TRABALHISTAS NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS
	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL EM MEIO ELETRÔNICO
	O DIREITO 
DO TRABALHO 
DA BAHIA
	UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-JURÍDICA DO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO E O RACISMO ESTRUTURAL - DA INDEPENDÊNCIA (1822) À ATUALIDADE (2022)
	UNICIDADE E PLURALIDADE EM TRANSFORMAÇÃO. REPRESENTAÇÃO E LEGITIMIDADE
	JUDICIÁRIO TRABALHISTA NO ESPELHO: REFLEXÕES SOBRE A MAGISTRATURA TRABALHISTA NA LUTA ANTIRRACISTA
	DIREITO CONSTITUCIONAL TRABALHISTA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO
	O DIREITO E O PROCESSO DO TRABALHO 4.0: PRESENTE OU FUTURO?
	CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS DIREITOS DO TRABALHO NO BRASIL: RESISTÊNCIAS DEMOCRÁTICAS À REFORMA TRABALHISTA DE 2017
	QUAL FOI O IMPACTO DA RELIGIOSIDADE CATÓLICA NOS ARGUMENTOS JURÍDICOS EM FAVOR DA ABOLIÇÃO NO BRASIL?
	JUSTIÇA DO TRABALHO: RECONHECIMENTO E AFIRMAÇÃO DE SUA IMPORTÂNCIA NA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS NO BRASIL
	A PERSISTENTE INTERPRETAÇÃO INSTITUCIONALISTA (POSITIVISTA-NAZIFASCISTA) NO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO
	A POLÍTICA SALARIAL NA DITADURA: A LEGISLAÇÃO E A JUSTIÇA DO TRABALHO
	PRINCIPAIS IMPACTOS DA LEI MARIA DA PENHA NO PROCESSO DO TRABALHO 
	OS DIREITOS TRABALHISTAS NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS
	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL EM MEIO ELETRÔNICO
	O DIREITO 
DO TRABALHO 
DA BAHIA
	UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-JURÍDICA DO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO E O RACISMO ESTRUTURAL - DA INDEPENDÊNCIA (1822) À ATUALIDADE (2022)

