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ABSTRACT 

This dissertation has the purpose to discuss about the flexibility of Work Law 

and the forms to conciliate working conflicts belonged to the protection state owned 

company and of the jurisdiction environment, as a fundamental right due to the social 

relations evolution and of the advance and larger culture acquired by the Brazilian 

worker. 

According with the article 3rd of the Federal Constitution a healthy work-capital 

relation must strengthen the social and regional inequalities reduction and the 

promotion of the well of all, as well as the friendly solution of her current conflicts. 

With that, norms maids for this end obtain larger force and safety to guide the work 

right guiding for the private field, without the power state owned company 

interferences. 

It will be also approached the solution closet in working conflicts solutions like 

fundamental right, as well as the necessary norms flexibility of Work Law, as well as 

the wish autonomy concept and the arbitration like possible of are used in the relation 

capital-work. 
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O direito do trabalho como um dos resultados mais caracter[sticos das 

transformações provocadas pela Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, 

181 "...uma das vertentes fundamentais da questão social ... , acabou por motivar a 

intervenção estatal nas relações trabalho-capital, primeiramente apenas pelo 

aparecimento de normas disciplinadoras e, depois, pela sua consolidação através da 

Consolidação das Leis do Trabalho, colocando o direito do trabalho como um dos 

ramos do direito, admitido assim em razão do estabelecimento de princlpios 

próprios. 

A conformação desse direito sempre se orientou pela tutela estatal, 

considerando a natureza do trabalhador como a parte mais frhgil das relações de 

trabalho, normatizando e direcionando o controle nas relaçbes trabalhistas. 

Diante das mudanças no processo de trabalho e na forma de integrago do 

trabalhador ao mesmo, na forrnaçao profissional, na prestaçao do trabalho e 

nas manifestações e intensidades da subordinaçao e do poder do 

empregador. B inquestiondvel que a subordinaç80 e a dependencia 

economica do empregado em relaçao ao empregador permanecem. 

No entanto, como bem lembra Amauri Mascaro a as cimento^ citando 

Wolfgang Doubler, o Direito do Trabalho encontra-se em situação de crise, 

verificando-se que existe necessidade de impor-se às relaçbes trabalhistas novas 

estruturas. 

' JosB Francisco Siqueira Neto, Principias de Direito do Trabalho e Economia de Mercado. O 
Direito do Trabalho na Sociedade Contemporhnea, Ed. Juridica Brasileira, Ia. Ed., 2001. pp. 15-16. 
*José Francisco Siqueira Neto, op. cit., p. 17. 

Perspectivas do Direito do Trabalho, in O Direito do Trabalho na Sociedade Contemporanea, 
Editora Juridica Brasileira, 2001, p. 19. 



A doutrina procura redesenhar o contrato individual para conciliar os 

interesses da empresa e os do trabalhador, facilitar as adaptaçdes entre a 

legislação feita para a sociedade industrial e as exigbncias que eclodem na 

sociedade p6s-industrial, da informhtica, da robotizaç80, da 

internacionalização dos mercados, dos tipos de profissões que são extintas 

e as novas profissões que aparecem, que compreendam o Direito do 

Trabalho não s6 como de proteção, mas de coordenação4. 

Por tais considerações conclui-se que não se pode mais pensar em um Direito 

do Trabalho com a interferencia e protecionismo do Estado, continuando-se com o 

entendimento de que o trabalhador ainda e sempre precisa estar tutelado, a fim de 

poder melhor situar a força de seus direitos às do patrão, pois estaria, ainda, sujeito 

às pressões normais dos fatos sociais, à mudança no conceito de valores, aos 

fatores econ6micos e a prdpria politica social que impulsiona novas normas legais. 

Motivam tais mudanças necessárias o estudo sobre quais meios poderiam ser 

utilizados para adaptar o Direito do Trabalho à modernidade, especialmente porque 

tamb6m essa crise do Direito do Trabalho acaba motivada pela perda da 

credibilidade do povo no Poder Judiciário e sua morosidade, não conseguindo dar a 

prestação jurisdicional como aspiram aqueles que o buscam de forma pronta, rápida. 

Em verdade diversas iniciativas ocorreram, especialmente no campo do 

processo do trabalho, limitando prazos, recursos, etc.. Infelizmente não produziram 

os resultados que eram esperados, mesmo porque apenas tinham por objetivo evitar 

o enorme acumulo de processos no judiciário e não para adaptar o Direito do 

Trabalho às evoluções sociais que vimos experimentando. 

A máquina judiciária, por sua vez, nem mesmo chegou a ser ajustada de 

forma a poder responder a essas modificações surgidas, continuando o número 

reduzido de servidores e juízes a impedir que haja celeridade no tramite dos 

processos trabalhistas. 

4 Amauri Mascaro Nascimento, op. cit., p. 20. 



A procura de meios que possibilitassem a solução mais direta e pronta dos 

conflitos, derivada de idéias desenvolvidas em países europeus, onde concluíram 
. 

pela necessidade de flexibilização das relações de trabalho, deixando que as partes 

envolvidas pudessem procurar formas que melhor disciplinassem essas relações 

trabalhistas e os litígios delas decorrentes, asseguram o direito à livre disposição dos 

direitos, não limitando na ordem constitucional a possibilidade de serem 

solucionados fora do manto do judiciArio. 

Deram às partes envolvidas condições para discutir formas e condições que 

orientariam a prestação do trabalho, conferindo a elas individualidade na busca de 

solução dos conflitos surgidos em razão do trabalho, utilizando meios de conciliação 

extrajudicial, como abordaremos neste trabalho. 

Porém, como é da natureza do homem, desde quando ainda em discussão, 

no Brasil, de formas para flexibilização e solução dos conflitos trabalhistas, vozes 

surgiram objetando as idéias, alguns considerando ser impossível a conciliação 

extrajudicial quando o trabalhador continuaria subjugado Bs forças do poder 

econ6mico do empregador ao aceitar acordos desproporcionais a seus reais direitos, 

enquanto que outros entendiam haver ofensa ao princípio constitucional da 

jurisdição. 

Algumas entidades sindicais, não se generalizando a crítica, não se 

prepararam para manejar essas novas formas de conciliação, esquecendo-se da 

responsabilidade constitucional que tem para com a população trabalhadora, 

preferindo manter a tutela incondicional do Estado de forma a facilitar a atuação das 

entidades sindicais. 

O objetivo deste trabalho é o de trazer à discussão a flexibilização do Direito 

do Trabalho e as formas para conciliaçao dos conflitos trabalhistas fora do manto 



estatal, fora do ambiente jurisdicional, como um direito fundamental resultante da 

evolução das relações sociais e do avanço e maior cultura adquirida pelo trabalhador 
. 

brasileiro. 

A redução das desigualdades sociais e regionais, com a promoção do bem de 

todos, como vemos estampado no artigo 3 O  da Constituição ~edera l~ ,  deve ser 

fortalecida por sadia relação capital-trabalho, assim como a solução amigável dos 

conflitos dela vertentes, atribuindo-se às normas para tanto criadas segurança e 

força para que possam orientar, no futuro, o encaminhamento do direito do trabalho 

para o campo privado, sem as interferências do poder estatal, como já acontece, 

como iremos ver, em diversos países, incluindo a América Latina. 

Procuraremos abordar a solução privada nas soluções dos conflitos 

trabalhistas como direito fundamental, assim como a necessária flexibilização das 

normas do Direito do Trabalho, e, por fim, estudando o conceito da autonomia da 

vontade e a arbitragem como possíveis de serem utilizados na relação capital- 

trabalho. 

"rt. 3 . O  Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidaria; 
II -garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalizaflo e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminapo. 



1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A SOLUÇÃO PRIVADA DOS 

CONFLITOS TRABALHISTAS E O DIREITO A JURISDIÇÃO 

Pretensão primeira deste trabalho é a de levar a solução dos conflitos 

trabalhistas ao campo da possibilidade de solução privada e a jurisdição ou a 

inafastabilidade da jurisdição como direito do cidadão e não obrigação de a tudo 

servir-se ou buscar pela decisão judicial. 

E como direito constitucional fundamental, o da liberdade de escolha da 

melhor forma para a busca de uma solução mais pronta e rápida, aliás, matéria de 

inserção, pela recente Emenda Constitucional no 45, que implantou modificações na 

Constituição Federal voltadas à Reforma do Judiciário, do inciso LXXVIII ao artigo 

SO, assegurando a todos, no ambito judicial e administrativo, a "razoAvel duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 

Temos para nós que tal inciso, no respeitante à celeridade processual nada 

trouxe de novo, pois falar em "razoável duração do processo" é o mesmo que manter 

a situação que vivemos há décadas, já que deixa ao subjetivismo do magistrado 

entender que o tempo de duração dos processos a ele submetidos é o razoável, 

diante da capacidade de trabalho que tem. 

Porém, quando tal inciso menciona que o Estado deve garantir meios que 

garantam a celeridade da tramitação dos processos, valendo-nos do principio de que 

a Constituição Federal não limita os direitos, podemos concluir que normas que 

venham a ser editadas, possibilitando o uso de meios extrajudiciais para a solução 

de conflitos são um dos meios de que o cidadão poderá utilizar para buscar pronta 

resposta a seus anseios na busca do direito. 



Jorge ~irandaqembra que, 

[...I os direitos fundamentais, ou pelo menos os imediatamente conexos com . 
a dignidade da pessoa humana, radicam no Direito natural (ou, se se 

preferir, em valores Bticos superiores ou na consci8ncia jurldica 

comunitAria), de tal sorte que devem ser tidos como limites transcendentes 

do próprio poder constituinte material originbrio e como princlpios 

axiológicos fundamentais [...I. 

E o inciso LXXVIII foi adicionado ao artigo 5 O  da Constituição Federal, como 

direito fundamental e, não sendo limitados esses direitos, como se encontra no caput 

do artigo 7 O  da CF', tamb6m pertencente ao Título II - Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, vê-se que o legislador constitucional deixar aberta a possibilidade de 

virem a ser criados meios extrajudiciais que possam dar ao cidadão melhor e pronta 

resposta à solução dos conflitos que vier a ter na relação de trabalho. 

Ainda utilizando-nos dos ensinamentos de Jorge Miranda na obra 

mencionada, vemos que os direitos fundamentais não se esgotam no direito natural, 

cabendo ao jurista, segundo ele, analisar não o fundamento dos direitos, mas o 

direito em si. 

A Constituição do Brasil fala, em seu Título I, artigo 1°, em PRINCIPIOS 

FUNDAMENTAIS e, no Título II, artigos 5 O  ao 1 7 O ,  dos DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS, sendo certo que, de acordo com Robert ~lexy': "Para Ia teoria de 

10s derechos fundamentales, Ia más importante es Ia distinción entre reglas y 

princípios". 

Essa distinção seria a base da iusfundamental, uma chave para a solução de 

problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais. 

Manual de Direito ConstitucionaI. Coimbra: Coimbra Editora, tomo IV, 1988, p. 51. 
' Art. 7 O  Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. ALEM DE OUTROS QUE VISEM A 
MELHORIA DE SUA CONDIÇAO SOCIAL. (destaque do autor). 

Teoria de 10s Derechos Fundamentales, Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 
2002, p. 81 



Afirma Alexy que sem ela não pode existir uma teoria adequada dos limites, 

nem mesmo uma teoria satisfatória da colisão e tampouco uma teoria suficiente 

acerca do papel que "...juegam 10s derechos fundamentales em e/  sistema 

jurídico...", elemento não só da dogmática dos direitos de liberdade e igualdade, 

senão também dos direitos A proteção, organização e procedimentos e prestações 

no sentido estrito. 

Como princípios fundamentais constitucionais encontramos, no artigo l0 da 

Constituição Federal de 1988, a orientação primeira a direcionar a proteção ao 

cidadão, qual seja: 

a) a cidadania; 

b) a dignidade da pessoa humana; 

c) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

Tais principios possuem grau de generalidade bastante alto, refletindo a 

fórmula que Alexy considera mais cornumente usada, de distinção entre princípios e 

normas, correspondendo estas a um grau de generalidade baixoe, citando o exemplo 

do princípio que garante a liberdade religiosa a todos e a de generalidade menor, 

quando afirma que qualquer detento tem o direito de procurar converter outros 

presos. 

De acordo com Alexy, o ponto decisivo para a distinção entre principios e 

regras 6 aquele segundo o qual os principios são normas "que ordenam que algo 

seja realizado na maior medida possivel, dentro das possibilidades jurídicas e 

reais existentes", podendo ser cumpridos, mas devendo ser cumpridos dentro 

diferentes graus, enquanto que a medida devida de seu cumprimento não só 

depende das possibilidades reais senão também das jurídicas. 

Robert Alexy, op. cit.. p. 83. 



Por sua vez as regras de direito fundamental são normas que podem ser 

cumpridas ou náo, 

[...I si una regla es vBlida. entonces de hacerse exactamente 10 que ella 

exige, ni m8s ni menos. Por 10 tanto, Ias reglas contienen detenninaciones 

en e1 Bmbito de 10 fdctica y jurldicamente posible. Esto significa que Ia 

diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no de grado. Toda norma 

es o bien una regla o un principio.'0 

A Constituição Federal de 1988 alberga direitos e garantias fundamentais que 

bem se enquadram na distinção feita por Alexy quanto a náo serem princlpios mas 

normas que devem ser seguidas, mas que poderão ser infringidas, motivando, com 

isso, a necessidade da intervenção estatal para que seja encontrada a solução, 

como é o caso da inviolabilidade da liberdade de consciéncia e de crença, da vida 

privada, da intimidade, da honra, e diversos outros. 

Para este estudo, no qual pretendemos situar o entendimento de que a 

conciliação extrajudicial deve ser considerada como direito fundamental, devendo, 

por isso, ser prestigiada, náo estando o trabalhador obrigado a submeter-se à 

jurisdiçáo, torna-se importante buscar no capítulo I do Título II o fundamento dessa 

forma de concluir. 

Com efeito, já encontramos no inciso I1 do artigo 5 O  da CFl88 o principio da 

legalidade, estabelecendo o vigor da lei para obrigar, não podendo ser exigido de 

ninguém aquilo que não se encontrar disciplinado. Havendo lei que regule 

determinado direito ou fato, caberá ser seguida para garanti-lo ou exigi-lo. 

Muito se discutiu e se discute a respeito do que vem escrito no inciso XXXV 

do artigo 5 O  da CFl88 que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito, levando à sujeição ao judiciário todas as lesões 

l 0  Roberl Alexy, op. cit., p.  87 





2g0, no 1 .  da Declaração Universal, exemplificando com o dever de pagar impostos, 

do serviço militar, da colaboração com a administração pública ou com a justiça. 

Luis Roberto 0arroso13 ressilta que as normas constitucionais devem ser 

verificadas quanto à sua razoabilidade e proporcionalidade, devendo a razoabilidade 

ser aferida, em primeiro lugar, dentro da lei. "É a chamada razoabilidade interna, que 

diz com a existência de uma relação racional e proporcional entre seus motivos, 

meios e fins". 

Cita como exemplo o Poder Público congelando preços de medicamentos 

vitais para certos doentes cr&nicos, diante de um surto inflacionário, a fim de 

assegurar que pessoas de baixa renda tenham acesso a eles, entendendo que há 

uma relação racional e razoável entre os elementos em questão e a norma que, 

então se afiguraria válida. 

Ao contrário, se o Poder Público, diante do crescimento estatístico da AIDS 

proibir o consumo de bebidas alco6licas durante o carnaval para impedir a 

contaminação de cidadãos nacionais, a medida não poderá ser considerada 

razoável, porque estará rompendo a conexão entre os motivos, meios e fins, "já que 

inexiste qualquer conexão direta entre o consumo de álcool e a c~ntaminação".'~ 

Utilizando-nos desses ensinamentos, pretendemos situar a Lei no 9.95812000, 

que criou as Comissdes de Conciliação Prévia para a solução extrajudicial de 

conflitos trabalhistas, buscando demonstrar que o motivo que a justificou, os meios 

utilizados e os fins por ela colimados, a tornam de absoluta legalidade e 

constitucionalidade. 

Representa direito que se confere ao cidadão para procurar a celeridade que 

l3 Interpretação e Aplicação da Constituição. 3' ed.. SBo Paulo: Saraiva, 1999, p. 217 
14 Idem. ibidem. 



não encontra no judiciário,não sendo obrigado, nem a ela submeter-se, nem ao 

judiciário, como, ali&, 6 o entendimento assente no Tribunal Regional do Trabalho 

da 2a Região, ao não considerar 'como condição de ação o fato de não ter o 

empregado submetido seu litígio primeiramente às CCPs, já que tem a possibilidade 

como direito e não obrigação. 

Sendo direito, poder8 ser utilizado e, se o fizer, ser8 de absoluta legalidade, 

deixando, com isso, de servir-se da jurisdição que, assim, de igual forma deve ser 

entendida como um direito, não a tendo como lesão que obrigatoriamente deva ser a 

ela submetida. 

Apesar disso, há entendimentos diversos variando no judiciário trabalhista, 

uns considerando condição da ação e extinguindo o feito, outros que não haveria 

obrigação de sujeitar-se o trabalhador às CCPs, sob o fundamento de ser inafastável 

a jurisdição. 

Em lugar próprio voltaremos ao assunto, concluindo-se, em resumo, ser 

nosso entendimento como direito fundamental do cidadão o de submeter a meios 

extrajudiciais a busca de soluçao de seus conflitos trabalhistas e, por outro lado, 

sendo de seu direito o de buscar pela prestação jurisdicional, não sendo o segundo 

limitador do primeiro. 



2. A FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO 

Em artigo publicado na Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15a 

Região, em 1991, José Roberto Reis de Oliveira l5 diz que não se v&, nos 

doutrinadores do direito do trabalho, preocupação com o problema de seus 

fundamentos, sendo certo que, segundo ele: 

[...I poucos autores referem-se a esses fundamentos, enquanto que outros, 

desavisadamente, preferem narrar a proto-hist6ria do Direito do Trabalho 

assinalando os momentos marcantes da sua evoluç~o e, com isso, 

pretendendo estar discutindo a temAtica [...I. 

Procurando conceituar o que seja fundamento, busca em Miguel Reale a 

resposta que, para o mestre, fundamento é: 

L...] o valor ou o complexo de valores que legitima uma ordem jurídica, 

dando a razao da sua obrigatoriedade. Dizemos que uma regra tem 

fundamento quando visa realizar ou tutelar um valor, reconhecido 

necessãrio ã coletividade. 

Arremata, em conclusão: "...a regra jurldica deve procurar realizar ou amparar 

13 16 um valor, ou impedir a ocorrgncia de um desvalor ... . 

A liberdade do trabalho concretizou a evolução histórica do direito do trabalho 

a partir da Revolução Industrial, como meio de dignificar o ser humano. 

O termo liberdade deve ser entendido não como ato liberticida, mas, como 

ainda lembra José Roberto Reis de Oliveira tomando por base o Manifesto de 

Homens ~ivres": 

l5 José Roberto Reis de Oliveira, O Real fundamento do Direito do Trabalho. Revista do Tribunal 
Regional do Trabalho. 15' Regiao, no I, 1991, Editora LTr, p. 96. 
"José Roberto Reis de Oliveira, op. cit., p. 97. 
" Ibid., p. 98. 



Liberdade é, para nós, a musa de quase todos os homens, de quase todos 

os indivíduos. De quase todos, porque, controlados de uma forma ou de 

outra por técnicas ou pela violação de suas vontades, há individuos que se 

despersonaliz?m aê tal maneira, que já nBo podem sequer entender o que é 

liberdade. 

Liberdade B expressa0 que se prende ao conceito de ação, de atuaç8o. E 

açao é ato volitivo, com Intima e indestrutlvel relaçBo com a vontade. NBo 6 

livre o homem que nao tem vontade. 

Ser livre é ter vontade própria e buscar condições para satisfaz&-Ia. Ser livre 

é ter consci&ncia de seus apetites e, mediante arte própria, supri-los ou 

remediá-los. Ser livre 6 ter sonhos e, confrontando-os com a realidade, 

saber até onde se pode sonhar e até onde se pode caminhar. Ser livre é ter 

condições de respirar a longos haustos, o ar puro à beira de um penhasco, 

tendo a consci8ncia de que um passo em falso, com o abuso da liberdade, 

levará a inexorável morte. /ser livre é ter consci&ncia de sua liberdade e, por 

amor a ela, saber respeitar a dos outros. Ser livre B poder escalar os montes 

à procura das nuvens, tendo porém a consci&ncia de que se está a pisar 

solo escorregadio e pedregoso. Ser livre é poder caminhar, olhando para o 

alto, com certeza de que os pés esta0 na terra. 

Liberdade, portanto, é a sensação humana própria dos que têm vontade, dos 

que têm consciência dos seus direitos e deveres. A liberdade, pois, caminha com a 

responsabilidade, porque 6 irrecusável que liberdade é um atributo de quem é 

responsável. 

Portanto, segundo esse autor, 

[...I transpostas estas consideraçbes para o Direito do Trabalho. s6 

poderemos concluir que o seu fundamento real, a sua 'ratio juris'. é a 

liberdade com responsabilidade ... 1. 

Diante disso, s6 se justifica a imposição de normas imperativas limitando a 

vontade das partes ou suprimindo, em grande parte, a vontade dos trabalhadores, 

quando se busca assegurar a verdadeira liberdade social e a dignidade da 

condição de trabalho". 

"José Roberto Reis de Oliveira, op. cit., p. 98 



Essas foram as palavras do Papa João Paulo II aos brasileiros, no início do 

ano litúrgico de 1991, ou seja: "o verdadeiro e Únlco fundamento do direito do 

trabalho 6 a liberdade com responsabllidadeW. 

É diante desses princípios que vemos enquadrado o sentido de nosso 

trabalho, procurando justificar que a vontade do trabalhador, ao lado das 

transformaçOes que se operam na sociedade, deve ser influenciada pela evolução e 

as mudanças operadas na relação capital-trabalho. 

Tais evoluçdes e mudanças devem nortear modificações não s6 das normas 

trabalhistas, mas tambbm na forma em que se desenvolvem as relações de trabalho, 

impulsionando a necesshria flexibilização do direito do trabalho, com o maior 

reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, pela 

criação de meios mais eficientes para a solução dos conflitos de trabalho. 

Mesmo que mantida a interferência do Estado, mas como forma de exigir o 

cumprimento do que resultou acordado externamente ao judiciário. 

Noemia C. Galdur6z n os ser mel li'^ afirma que: 

[...I as transformaçbes nas relaçbes do trabalho resultam na substituiçao parcial do 

sistema de garantismo legal ou de estabilidade, por um novo modelo que flexibiiiza 

as relaçbes laborais; o do garantismo coletivo. nesse contexto que se estabelece a 

tens80 dialbtica sobre a flexibilizaç80 e que estb marcado, de um lado, pela 

polarizaçao diante do atrito entre a funçao tutelar das leis trabalhistas e a 

desproteçBo que resultaria da flexibilizaçao dos direitos dos trabalhadores, e de 

integração como possibilidade de adequada combinação entre os dois objetivos, a 

necessidade do afastamento do patemalismo substituldo pela tutela razobvel e pela 

coordenaç80 entre os interesses do capital e do trabalho e pela transíerhncia da 

tutela do Estado e das leis para os sindicatos e os contratos coletivos de trabalho 

[...I. 

Desse quadro, lembra ela, formaram-se correntes doutrinárias que se 

'' Noemia C. Galdur6z Cossermelli, O Direito do Trabalho e suas perspectivas numa sociedade 
em transfomaç80. Revista LTr, ano65. Outubro de 2001, p. 1195. 



denominaram de "antiflexibilista, semiflexibilista e flexibilista". 

A primeira tem por fundamento a necessidade de haver muita cautela com a - 
flexibilização do Direito do Trabalho, podendo ser mero pretexto para reduzir os 

direitos dos trabalhadores, como, aliás, tem sido alegado por sindicalistas. 

Já a teoria semiflexibilista entende que a flexibilização do direito do trabalho 

se inicia a partir da autonomia coletiva, a fim de evitar riscos ou prejuízos maiores 

para os trabalhadores. 

Por fim, a teoria flexibilista defende a idéia de que a flexibilização pode 

desempenhar papel importante na solução dos problemas emergentes. 

Em verdade, em ambas as teorias, a semiflexibilista e a flexibilista, impera a 

autonomia da vontade como conselho sobre ser necessária a flexibilização das 

normas trabalhistas, especialmente pelas exigências e desafios apresentados pela 

economia hoje globalizada. 

Esse, aliás, é o entendimento de inúmeros juristas que concluem ser 

necessário o avanço do Direito do Trabalho para que esteja adaptado a esse novo 

momento das relações trabalhistas, até em relação aos mercados comuns que se 

instalam, a exemplo do Mercosul, no qual nos incluimos. 

A vontade coletiva ou social incorpora essas mutações que se operam no seio 

da sociedade e passam a exigir alterações nas normas reguladoras da relaçao 

capital-trabalho, sendo certo que prestação jurisdicional náo está sendo eficiente no 

desenlace dos litígios decorrentes dessa relaçao. 

Orlando Gomes se manifestou contrário à flexibilização ao considerar que a 

extinção de direitos em razão da manifestação da vontade enfrentaria a limitação da 

previsáo em norma positiva, sem o que haveria o arbitrio, ou seja: 



[...I ap6s instituído o 'dogma da autonomia da vontade' como premissa 

angular do Direito Privado, veio o reconhecimento de que 'os interesses 

individuais exteriorizados numa declaraçao de vontade sao protegidos 

apenas na medida em que o direito positivo os reconhece. Admitir 

exclusivamente a força criadora da vontade individual seria consagrar o 

arbítrio 

Infelizmente, posições como essas vêm se constituindo em principais 6bices à 

flexibilização e consolidação de novas normas, a exemplo das que têm possibilitado 

conciliações extrajudiciais com o reconhecimento da autonomia da vontade como 

força criadora ou modificadora dos direitos. 

Entretanto, os que n8o admitem a flexibilização das normas trabalhistas, ou 

do funcionamento da Justiça do Trabalho, não devem estar envolvidos 

suficientemente nos problemas que hoje vivem aqueles que procuram resolver suas 

pendências através da Justiça do Trabalho, sendo certo que, como diz Arnaldo 

[...I nao obstante o gigantismo da estrutura organica que registramos, o 
impressionante volume de ações ajuizadas nos Oltimos anos tem 

impossibilitado a rápida soluç8o dos litígios. n8o obstante o esforço, quase 

sempre demasiado dos magistrados. 

E que diversas são as causas do exagerado número de açbes, dentre elas a 

alta rotatividade da mão-de-obra; o excesso de empregados n8o registrados; o 

abuso de contratos simulados; a falta de conscientização dos seus direitos por parte 

dos trabalhadores rurais e domésticos; o excesso de leis e medidas provis6rias e as 

complexas regras processuais com muitos recursos e insuficientes depbsitos. 

Assim como a cultura desfavortivel à mediação de terceiros e à arbitragem 

para a soluçáo de controv6rsias trabalhistas, sobretudo no que tange aos conflitos 

coletivos. Lembra SUssekind que: "[ ...I de um modo geral, a competência dos 

'O Elaine Noronha Nassif, op. cit., p. 98. 
" Arnaldo Stissekind. Hist6rla e Pempectivaa da Justiça do Trabalho. Revista LTr, vol. 66, no 02, 
fevereiro de 2002. p.138. 



tribunais do trabalho é tantò mais ampla quanto maior a intervenção do Estado nas 

relações de trabalho [...r. 

O nível de intervenção, segundo ele, tem relaçao direta, mas inversa ao 

fortalecimento das associações sindicais e da atuaçao efetiva destas em proveito de 

seus representados. 

Inúmeros países da Europa já possuem sistemas mais evoluídos para a 

soluçáo dos conflitos decorrentes das relações trabalhistas, a exemplo da Alemanha, 

Bélgica e Suíça, onde o sistema de mediação se encontra instituído, geralmente por 

convenções coletivas, segundo lembra Sussekind, mediação essa controlada 

apenas por empregados e empregadores. 

Nesses países, além de haver um primeiro passo de mediação, caso não se 

encontre solução, ainda assim deverá o conflito passar pelo sistema de arbitragem, 

em alguns países tendo o judiciário trabalhista poder de arbitrar ou decidir o conflito, 

No direito comparado o que prevalece é o sistema de arbitragem voluntária, 

instaurada por consenso entre as Partes, sendo Certo que, no que respeita aos 

conflitos coletivos, a arbitragem é compulsória, aliás em parte adotado no Brasil, 

como se v& do artigo 114, paragrafo l0 da Constituição Federal. 

O caminho, como vemos, é de abertura de meios para a autocomposiçC[o do 

conflito de trabalho que Sussekind entende deva ser fomentado e motivado, 

[...I a fim de afastar, sempre que posslvel, a solu@o heterbnoma. 

Entretanto - diz ele - o &xito da negociago coletiva, com ou sem greve, 

pressupbe a existencia de sindicatos fortes e atuantes, com expressiva 

representatividade dos trabalhadores[ ...I.'~ 

A flexibilização das normas do direito do trabalho, pois, ocorrerá na medida 

22 Arnaldo Sossekind, op.cit., p.139. 





3. OS CONFLITOS NAS RELAÇ~ES TRABALHISTAS 

O professor Domingos Sávio zainaghiZ3, lembra que os conflitos são 

inerentes em todas as relações sociais, na0 sendo diferente nas relaçdes de 

trabalho, podendo, inclusive, afirmar que nestas há uma propensão maior de 

exiçtencia de conflitos, já que os interesses do capital e do trabalho são, at6 certo 

ponto, antagonicos. 

Conflito, segundo o jurista, 6 palavra latina "que se deriva de confiictus, 

significa problema, situação desagradhvel e de difícil solução, ou, ainda, discussão, 

briga, luta". Cita Guillermo Cabanellas, que ensina que "a voz do conflito 6 utilizada 

em direito para designar posições antagbnicas". 

Afirma, ainda, sobre o conflito laboral: 

Confiicto laboral o de trabajo es toda oposicibn ocasional de intereses, 

pretensiones o actitudes entre un patrono o varios empresarios, de una 

parte, y uno o mds trebajadores 8 su servicio, por otm lado, siempre que se 

origine en e1 trabajo y pretenda solucibn mds o manos coactivas sobre e/ 

opuesto sector. Los conflictos de esta lndole abaman desde discrepancias 

de ejecucibn Iaboral, pasando por interpretaciones dispares acerca de 

contratos individuales y normas legales, hasta Ias manifestaciones violentas 

de Ia huelga y de1 paro, entre OtraS modalidades de Ia mds enconeda lucha 

de clases. Config~IWn, pues, todas tas posiciones de antagonismo entra 

partes que concreten una manifestacibn laboral a Ia cual se conceda valor 

jurídico. E1 wnflicto de trabajo es un fenbmeno social que obedece a 

diversas causas y que presenta estados y procesos  diferente^.^' 

Como a regra, os conflitos entre trabalhadores e empregadores tem como 

objetivo uma vantagem material OU a restauração de uma situação anterior que era 

23 Domingos Sávio Zainaghi. A SoluÇBo ExtraJudicial dos Conflitos Trabalhistas no Brasil, sao 
Paulo: LTr, 2004, p. 21. 
24 Domingos Sávio Zainaghi, O P  Cit., P. 22. 



mais benéfica, tendo, geralmente, Sua origem, em uma diferença que ocorre entre as 

partes, com respeito relação de emprego, seja o individual ou coletivo. 

Uma vez mais, neste ponto, lembramos a opiniSo de Cabanellas, citado pelo 

professor zainaghiZ5: 

Es necesano, para que e1 conflicto exista. una causa, y que esta transforme 

Ia situaci6n de divergencia en otra de hecho; porque Ia simple intencibn de 

/as parfes no basta para que e1 conflicto tenga iniciaci6n y 

perfeccionamienb. Se precisa que Ias partes fonnulen una frente a otra, su 

pretensidn respecto a cierto problema y determinada solucibn, y que ta/ 

pmtensión no sea acepta por Ia parte contraria. 

En su planteamiento C~leCtivO. a1 Conflicto laboral le precede Ia coalici6n, 

que viene a ser como un ultimatum, una situación de hecho por Ia coa1 una 

de Ias parfes formula ala O h  una reivindicaci6n, que a1 no ser aceptada, 

/leva a que degenere Ia contmversia en conflicto. Este no es un amago, ni 

tampoco una amenaza; siento que debe concretarse en una divergencia 

mal; pero puede Ia conciliacibn disolverse sin haber Ilegado a crear un 

mnflicto de trabajo, por desistimiento de 10s coligados o por ser aceptadas 

sus pmtensionas apenas insinuadas. 

Da mesma maneira, a pretensão de uma das partes pode não chegar a 

plasmar-se em um típico conflito do trabalho, por manter-se simplesmente em 

estado latente, com todos Seus anseias e pressões iniciais, sem chegar a 

consequ&ncias decisivas. 

0 s  conflitos trabalhistas podem ser classificados em: 

a) coletivos e individuais; 

b) conflitos de direito e conflito de interesses; 

0 s  conflitos individuais, como ensina Domingos Zainaghi2', podem entender- 

se assim quando há simplesmente Um demandante na qualidade de autor da 

demanda. Esta é conhecida Com0 objetiva. 

25 Domingos Sávio Zainaghi, o p  cit., P. 22. 
Ibid., p. 23. 



Será coletivo, quandohouver dois OU mais demandantes na qualidade de 

autor da ação. 

Esta classificação é conhecida como subjetiva. 

Se se adota uma classificação objetiva, considera-se como individual o 

conflito fulcrado no contrato individual de trabalho. 

Já o coletivo é baseado em normas coletivas, principalmente em uma 

convenção coletiva. 

pode-se adotar também a classificação fundamental, em outros termos, o 

interesse que esteja em jogo. Tratando-se de interesse concreto, de uma ou mais 

pessoas, será um conflito individual. 

Se o interesse é abstrato, pois está relacionado a todos os membros da 

Categoria, o conflito será coletivo. 

Sem dúvida, a última classificação (ou critério) 6 a melhor. 

Nicola Jaegos, citado por Domingos 2ainaghi2', já se posicionou a favor desta 

classificação em 1936: 

€1 conflicto colectivo es eso, en que est8n en e1 juego 10s intereses 

abstractos de ta categoria (infereses que consideran cualquier uno que es 

de /a categorle pmfesionel); mientra~ €11 contlicto individual es 10 que 

se pmmueve para obtener Ia proteccidn de un inteds concreto de 10s 

individuos. 

Outra classificaçao, esta mais atual, divide 0s conflitos em conflitos de direito 

e de interesses. 

O conflito de direito é aquele que Se volta sobre a interpretação e aplicação de 

um direito adquirido e atual, não estando interessado, se 0 mesmo se deriva dos 

27 
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ditames formais de uma lei ou de uma ciáu~ula de um Contrato individual de trabalho 

ou de uma norma coletiva. 

O conflito de interesses não tem corno base a interpretago de um direito 

adquirido, mas em uma demanda que busque alterar um direito existente ou, de 

outra maneira, criar um novo direito. 

AS classificações supra, na realidade confundem-se, Podendo-se afirmar que 

são independentes e harmonicas entre si. 

Geralmente, as controvérsias, Ou sã0 de direito (individuais), ou são de 

interesses (coletivos). 

Para a solução dos conflitos laborais, pode-se lançar mãos de tr&s formas. 

Na primeira delas, a autodefesa, a parte faz Sua própria defesa. É a maneira 

mais primitiva de solução dos conflitos. Segundo Alcalá Zamora, mencionado por 

Amauri Mascaro Nascimento, consiste em, com OU Sem formas processuais, uma 

das partes da litigancia, resolvê-la, impondo h outra Parte, um sacrifício não 

consentido por esta. 

A autodefesa pode ser, para a lei, autorizada, tolerada ou proibida. 

O exemplo de tolerancia 6 a legitima defesa e 0 estado de necessidade (na 

esfera do Direito Penal). A tolerada tem como exemplo 0 duelo. Por ijttimo, a 

proibida 6 o exercicio arbitrário das próprias razões. 

NO campo do Direito do Trabalho, OS exempl0~ são: a greve e o "lock-outn 

A greve 6 a paralisação das atividades com a intenção de forçar o 

empregador a conceder melhora de condiçóes de trabalho. 



"Lock-out" (para fechar as portas) ocorre quando o empregador força os 

empregados, cessa de uma maneira temporai, as atividades, até que 0s 

trabalhadores aceitem as condições a eles impostas. 

A lei brasileira proíbe esta prática, segundo determina o artigo 17 da Lei no. 

7.783189 (Lei de Greve): 

~ r t .  17. É vedada a paralisaçgo das atividades. por iniciativa do 

empregador. com o objetivo de frustrar a negociaçao ou dificultar o 

acolhimento das reivindicações dos respectivos empregados. (lock-ouy 

Parágrafo Onico. A prática citada no "caput", assegura aos trabalhadores o 

direito de percepçao dos sal8rios. durante O período da paralisaçgo. 

Outras maneiras de autodefesa são O boicote e a sabotagem. 

O boicote se entende como a S U S ~ ~ ~ S ~ O  completa de relaçties economicas 

ou sociais com uma pessoa ou empresa, com a intenção de obrigá-la a ceder o 

conciliar. 

pode ser utilizado tanto pelos trabalhadores, quanto pelos empregadores, ou 

ainda, pelos sindicatos de ambos; 0 exercício 6 sempre coletivo, e é feito de maneira 

gradual das medidas e busca que a outra parte ceda à pressão que se intenta impor. 

A sabotagem, palavra de origem francesa, expressa o conceito de trabalhar 

contra os interesses que são solicitados. 

Para que 0s trabalhadores se constituam em arma de luta nos conflitos 

coletivos; consiste na morosidade na produção, na destruição de máquinas e 

ferramentas de trabalho, na fabricação dos produtos Com defeitos intencionais, não 

dar a atenção devida no trabalho. 

Etimologicamente, a palavra flui de "sabots", Sapatos de madeira usados 

pelos primeiros trabalhadores que 0s introduziam nas máquinas para produzir 

Parada abrupta nas mesmas. 



A sabotagem pode ocorrer antes ou depois da greve, ou, todavia, 

independentemente de logro dela. Quando passa, apesar de ser objeto do Direito do 

Trabalho, seus autores poderão seF denunciados criminalmente. 

Na autocomposição o conflito Se resolve pelas prbprias partes, mediante 

acordos de vontades. Há um acordo geral quando cada parte sacrifica-se em pontos 

de sua reivindicação ou interesse. 

A autocomposição pode ser unilateral ou bilateral. O exemplo do primeiro é a 

renúncia e do segundo é a transação. 

A autocomposição se sente no Direito do trabalho atrav6s das convenções e 

dos acordos coletivos. 

Na legislação brasileira encontramos a previsão da autocomposição no artigo 

61 1 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O culto juiz do trabalho Pedro Paulo Teixeira Manus diz que essa forma de 

composição 6 almejada tanto pelas partes envolvidas quanto pela sociedade, "...pois 

ningukm melhor que os prbprios interessados conhece a realidade de seu trabalho, 

de modo a encontrar a melhor solução Para seus prob~emas"~~, retratando bem o 

exato sentido de ser a composição extrajudicial a mais acertada para a solução dos 

conflitos trabalhistas. 

A heterocomposição, por SUa vez, 6 a solução dos conflitos laborais, obtida 

por intervenção de terceiros. A decisão 6 dada supra-Partes e com força obrigat6ria. 

São exemplos desta forma de solução: 

1, a mediação, que é uma t6cniW caracterizada Pela participação de um 

terceiro, Sua função será a de ouvir as partes envolvidas e formular 

Pedra Paulo Teixeira Manus, Negociaçao Coletiva e Contrato Individual de Trabalho, Sao 
Paulo: Atlas, 2001, p.30. 



propostas. Não há obrigatoriedade das partes de aceitarem o que for 

proposto. 

2. a arbitragem, que é uma forma de S O ~ U Ç ~ O  extrajudicial dos conflitos, 

sendo considerado como uma equivalente jurisdicional, desde que uma 

terceira pessoa, que não um juiz, (o membro do poder judiciário), decida a 

controv&rsia, e a decisão será obrigatória. 

No Brasil, o artigo 114, da Constituição Prevê a arbitragem optativa em 

conflitos coletivos do trabalho, mesmo na nova redaçao dada pela Emenda 

Constitucional no 45. 

A jurisdição é uma técnica de S O ~ U Ç ~ O  dos conflitos, Somente que judicial. 0 

Estado, através do Poder Judiciário, resolve 0 conflito. 

A divisão das maneiras de solução dos conflitos em autodefesa, 

autocompoçiflo, heterocomposi~o é a mais mencionada e difundida pela doutrina, 

principalmente a brasileira. 

Inúmeros outros doutrinadores estudam as formas de soluç%o dos conflitos, 

sendo a grande maioria equanime em entender que Os meios são os mesmos, 

apenas que utilizando denominações próprias, mas caminhando lado a Iado no 

entendimento sobre a necessidade de haver condições Para que as partes em 

conflito devam ter oportunidade de utilizar-se dos meios extrajudiciais. 



4. A FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO E A SOLUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DOS CONFLITOS TRABALHISTAS NO DIREITO . 
COMPARADO. 

Domingos Sávio zainaghíZ9 esclarece que a primeira experiência para a 

soluçã~ dos conflitos trabalhistas surgiu na França em 1806, com os Conseils de 

Prud*hommes, que tinham formação paritarias e atribuições extrajudiciais, enquanto 

que prud'homme se relaciona aos homens prudentes, integr0.S e de boa reputação. 

Tiveram origem na idade média e no periodo das corporaçtks de oficio, 

quando eram designados senhores que gozavam de maior consideração na 

Sociedade, para administrarem as corpora~ões, recebendo a mesma denominação 

os juizes, os peritos e os funcionários públicos municipais. 

Tais conseiis foram extintos em 1776, mesmo momento em que foram 

extintas as corporações de ofício, retornando à atividade em 1806, em razão de lei 

de Napoleão em atendimento a pedido de fabricante da cidade de Lyon. 

Elaine Noronha  ass si@', falando sobre a Escola de Manchester e o 

iluminismo, informa que: 

[,..I a primeira fase do capitalismo, ou seja, a fase do capitalismo industrial 

(primeira revolução), foi fundada na propriedade privada dos meios de 

produçso pela burguesia, que dispunha de total liberdade econbmica para 

produzir, vender, investir, fazer circular riquezas. comprar, fixar salário, 

Estado cumpria manter a ordem nt?cessária para o funcionamento das 

empresas privadas. A produflo industrial era realizada em pequenas e 

medias fábricas, onde havia a divisa0 do trabalho e uso de mhquinas 

movidas a vapor. Vigorava a livre concorrencia e o 'laissez faire', que 
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subordinava a economia 4s leis naturais. A exemplo da vocaçao nawra) dos 

órgaos do corpo humano, segundo os fisiocratas, cada país tinha sua 

vocaMo e nela deveria permanecer. 

F O ~  a Escola de Manchester, denominada Escola Classica, que desenvolveu o 

pensamento econdmico dominante na época, a partir dos escritos de Adam Smith, a 

"A Riqueza das Nações", de David Ricardo, " P r i n ~ i ~ i 0 ~  da Economia Política e de 

Imposto", de Thomaç Robert Malthus e "Ensaios sobre O Princfpio da Populaç&tn, de 

assim como de Jean Baptiste Say, "Tratado de Economia Política", vindo a ser 

derrubado o Antigo Regime na França pelo iluminismo, que defendia os ideais 

burgueses, constituído por escritores, doutores, P ~ O ~ ~ S S O ~ ~ S ,  advogados, juizes e 

funcionários públicos, conhecidos como "classes educadas". 

0 s  mercadores, fabricantes e banqueiros, conhecidos como "classes 

abastadas" tambdm faziam parte desse grupo, que encontrou maior expressão 

justamente nos escritos de Adam Smith, assim como, no campo social, em Voltaire, 

Oiderot e os encicfopedistas. 

O laisses-faire foi repelido pelo domlnio da razão, na religião e na ciência, 

motivando, como ensinam autores3', a ocorrência de uma Segunda Revolução 

Industrial a partir de 1860, tendo como características a substituição do ferro pelo 

aço; a utilizaçgio da eletricidade e do petr6leo como forças motrizes; a produção em 

séria; a maquinaria automática; a predominancia da ciência na indústria e a 

organização capitalista. 

A unificaqão da Itália e da Alemanha, em 1848, implementou a política das 

naciona/idades, desenvolvendo-se o socialismo, resultado da ideologia prbpria do 

profetariado, restando à burguesia apoiar o nacionalismo para manter sua poçiçáo 

politica, forçando, com isso, mudança no radicalismo dos movimentos sociais 
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operários, a partir de quando, no ~ 6 ~ ~ 1 0  XIX, surge O Imperialismo como fen&meno 

do nacionalismo. 

O Imperialismo tinha como objetivos o de obter matkria-prima para a indústria, 

Produtos agrotóxicos para abastecimento, mercados consumidores e exportação de 

capital, caminhando para o estabelecimento de monopólios em razão da livre 

concorrência, formando-se gigantescas indústrias na tentativa de obter o total 

controle da produção, passando O mercado a deixar de ser livre, com os preços 

sendo fixados em verdadeiro jogo de forças, falando os financistas mais alto, sendo 

a chave do poder a concentração intensiva do capital. 

Vem o choque antiimperiaiista e a Revoluçáo Russa, a Primeira Grande 

Guerra Mundial e a depressão de 1929 nos Estados Unidos, quando, no dia 24 de 

outubro de 1929 são lançados no mercado dezesseis milhdes de tltulos que não 

encontraram compradores, levando consigo em sua grande maioria os países 

europeus, durando essa crise até 1933, quando Roosevelt elabora o New Deal, que 

correspondia a mais completa expressão do interVencionism0 estatal, diminuindo a 

produção de bens de consumo, mas aumentando o poder de compra da população. 

A diminuição da produção, como não poderia deixar de ser, motivou a 

ocorrência de inúmeras greves entre 1934 e 1939, sendo OS trabalhadores 

agrupados por ramos de produção e não Por categorias, surgindo a Segunda 

Grande Guerra Mundial que, depois de terminada, veio a Alemanha a adotar forma 

republicana de governo, elaborando Uma Constituiçáo liberal criando direitos dos 

cidadãos ao emprego, à educação, a proteção contra os ~ ~ S C O S  da sociedade 

industrial. 

a guerra ideológica no pós-guerra, estando o mundo dividido 

entre socialismo e neocapitaliSmO~ a implantação de transformações para uma 



economia de mercado com a ~erestroika, a queda do Muro de Berlim, reconhecendo 

Gorbachev3* que o que nao havia dado certo que apenas o modelo de socialismo 
. 

que fora utilizado não dera certo, não a filosofia socialista em si. 

A evolução da figura do trabalhador nesse período leva ao reconhecimento de 

necessitar-se de normas reguladoras de seus direitos, já que, apesar do 

desenvolvimento de sistemas de automatiza@o, etc., na0 deixava ele de ter sua 

exigéncia, inclusive de forma mais especializada, atuando O Estado, então, como 

seu protetor, criando fdrmulas que acabaram Por engessar a acirrar a existência de 

litígios entre empregados e empregadores, sendo a Justiça do Trabalho 

reconhecida, por certos autores como protetora da classe trabalhadora, em 

detrimento da empregadora. 

O avanço das conquistas sociais leva as partes a convergir no entendimento 

de que a interferência estatal, ao contrário de beneficiar a relação capital-trabalho 

mais a prejudicava, passando-se a falar na flexibilização das normas trabalhistas, 

por alguns denominada desregulamentação, de forma a possibilitar às partes da 

relação de trabalho o estabelecimento de sistmas ou f6rmulas que melhor se 

adaptassem aos seus interesses. 

Elaine Noronha Nassif cita Franco Filho que, em Sua obra "Globalização g 

Desemprego - Mudanças nas relaçdes de afirmou que: 

para a desreguiamenta@o 6 imperioso preservar O minimo, adotando com 

a neceçsá"a cautela o neoliberalismo, que preconiza afastamento do 

~ ~ t ~ d ~  como gestor do desenvolvimento econ6mico e social. Atualmente, 

existem tend&ncias para: 1) reduzir as normas regulamentadoras; 2) dar 

mais autoridade aos parceiros sociais; 3) garantir apenas o mlnimo 

fundamental. 
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maneira que 0s contratos coletivos entre sindicatos e empresas preenchem o vazio 

. 
Já nos países de tradição jurídica romano-germanica, como classifica o Brasil, 

a quase totalidade da América Latina e a quase totalidade dos palses europeus, a lei 

procura regulamentar quase todas as relaçbes humanas, incl~sive as de trabalho, 

concluindo que: 

[,.,I convém ponderar que, para a necessaria harmonizaçao do social com o 

econbmico, é mister a visao sociológica e jurfdica dos problemas estruturais 

e conjunturais, sem menosprezar a força normativa da realidade. O grande 

egulvoco, no meu modo de ver, da maioria dos economistas, sobretudo os 

portadores de diploma PhD, é pretender que a realidade se amolde gs suas 

teorias, quando estas é que devem se sintonizar Com a realidade "0 tempo 

e no espaço. Para os que pretendem reduzir 0s direitos dos trabalhadores, 

convbm recordar, com John Steinbeck, que, quando uma luz se apaga, fica 

muito mais escuro do que se ela jamais houvesse brilhado. 37 

Nota-se, ao contrário do que possa parecer, que Sussekind não deixa de 

pregar uma nas normas trabalhistas de forna a possibilitar o 

desenvolvimento que, segundo ele, é a pedra de toque na proteçã0 dos direitos dos 

trabalhadores criando a possibilidade de tlovos empregos e profissionalizaçi$o dos 

trabalhadores. 

AO dizer que não se deve tirar direitos dos trabalhadores não está afirmando 

que devam ser mantidaç f6rrnulas que dificultam 0 desenvolvimento das relaçaes 

Capital-trabalho, objeto principal das teses que defendem a fiexibilizaçao das normas 

trabalhistas como deixar às partes da relação de trabalho a Procura de meios mais 

adequados para solução dos seus conflitos. 

38 .- S~ssekind. Arnaldo. OP. cit., P. 2' 
J, 

Idem, ibidern, p. 26 



Jose pastore3' informa que: 

A revoluçHo tecnológica dos anos 80, O aumento da competi90 e a 

internacionaiizaçdo da economia impuseram aos mercados de trabalho da 

Europa e dos ~sta'dos Unidos a necessidade de desenvolver mecanismos 

que permitam ajustes rapidos nas formas de contratar, descontratar e 

remunerar a mdo-de-obra. A emergbncia do JapBo e dos Tigres Asi&ticos, 

assim como da China, acirrou a concorrência entre as empresas dos vários 

palses. 

0 s  paises e os Estados Unidos tiveram de desenvolver varias açoas no 

sentido de reduzir o custo e aumentar a flexibilidade dos seus sistemas de 

relaçdes de trabalho. Na Europa, a negocia90 centralizada deu lugar a 

mecanismos descentralizados construldos a nlvel local, perto das 

empresas. Nos Estados Unidos. a descentralizago chegou at6 mesmo ao 

"(vel de departamento. NOS dois Casos. intensificaram-se os sistemas de 

remuneraÇao baseados na produtividade dos trabalhadores e dos grupos, e 

na0 apenas no montante de horas trabalhadas. Hoje em dia, a remuneraça0 

se baseia mais no produto do trabalho do que na quantidade de trabalho. 

Note-se que esse 6 o sentido da flexibilização das normas trabalhistas, nunca 

Para tirar direitos dos trabalhadores, mas para facilitar a continuidade da atividade na 

qual ele se insere, impedindo, com isso, 0 desemprego, que seria o resultado, caço 

não tivessem sido adotadas providéncias no sentido de Vencer a concorrência. 

Tal situação foi vivida no Brasil e continua sendo, especialmente no momento 

atual, quando a balança C omercial se torna positiva em função do alto volume de 

expo,jaçaes, mas exportações de produtos limitados à inexisténcia nos pafçes 

impo,jadores ou ainda, na ~ossibilidade de haverem Preços competitivos, o que 

vem sendo de dificuldade, principalmente quando se trata de concorr&ncia 

com paises asiáticos, onde a mão-de-obra tem Custos insignificantes relativamente 

às nossas. 

38 F~exibl,iraç.o dos  dos de Trabllho e Controtaçao Sao Paulo: Ltf, 1995, pp. 

40141. 



Estatísticas divulgadas recentemente demonstram que existem milhares de 

Produtos brasileiros que náo conseguem mercado internacional justamente em razáo 

dos altos custos, seja da mão-de-obra, seja principalmente dos altos tributos 

incidentes sobre eles. 

Por isso é que cabem, aqui, as palavras de Sussekind, na palestra já 

mencionada, quando fala da responsabilidade do Estado de possibilitar o 

desenvolvimento do pais, com políticas que tenham Por finalidade reduzir a carga 

tributária e não tirar direitos dos trabalhadores. 

Aliás, o direito ao desenvolvimento 6 aquele hoje conhecido como de quarta 

geração, como direito constitucional fundamental. 

Referindo-se ao Japão, Pastore esclarece que OS encargos sociais variam de 

acordo com o tamanho das empresas e as pequenas, integrantes dos keiretsu, 

especialmente as familiares, Operam COm encargos irrisórios e jornadas de trabalho 

prolongadas, sendo as horas extras pagas com adicional de 25% acima da hora 

normal3g, constituindo-se em flexibilidade que permite às Pequenas empresas 

fornecerem bons produtos a baixo preço às empresas de maior Porte. 

os dias não trabalhados remunerados no Japão, assim COmo as ferias, não 

atingem o número vigente no Brasil, sendo as férias de 10 dias, acrescidos de 1 dia 

a mais por ano trabalhado, nãl0 podendo superar 20 dias, não havendo hábito de 

transformar as férias em dinheiro. 

quadro se repete em maior diferença em se tratando da China e dos 

demais paises asiáticos, com pequeno numero de dias de ferias e feriados e, mais 

ainda, no que respeita ao valor da remunera@' paga. 
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Evidente que o movimento de flexibilização que se Pretende no Brasil na0 

seria de levarmos nossos trabalhadores a tais situaçhes, sendo a principal tonica a 

flexibilização das normas da CLT, possibilitando às Partes da relação empregaticia 

estabelecer critérios próprios e temporários Para a SuPeraç8o de dificuldades que 

possam atacar empresas ou atividades especificas. 

Sobre a flexibilização no direito do trabalho O professor Cássio Mesquita 

Barros J ~ . ~ ~  aborda o tema numa perspectiva internacional e Comparada, 

COnceituando, em sua forma de ver, 0 que entende por flexibilidade das normas 

trabalhistas e examinando fatores econ6micos, politicos e culturais que têm 

motivado a flexibilização. 

Nesse estudo lembra a idéia de Arturo S. Bronstein, da Organização 

Internacional do Trabalho que observou que: 

Se há uma idéia comum entre OS países seria ela a de que a flexibilidade 

antes de um conceito afirmativo 6 uma reaç.40, com respeito a alguma 

inçtruçao, alguma prática de mercado de trabalho que é diferente da rigidez, 

que pode existir em outra. 

Cita de rigidez de normas na Itália, onde 0 recrutamento durante 

anos foi controlado pelo serviço público de coloca~ão de mão-de-obra; o 

procedimento de dispensa, tanto na Itália ~~~0 na Espanha; a ~lassificaça~ 

ocupacional no sistema estabelecido pelo Conselho de Salarios do Uruguai, 

fomentando a inamovibilidade da mão-de-obra no Setor industrial e, no Peru, onde 

existe intervencioniçmo excessivo nos campos individual, coletivo, tutelar, 

administrativo e judicial, conçiderad~S como fatores de maior rigidez. 

corno conceito de flexibilização toma 0s ensinamentos de Rapport 

Dahrendorf que presidiu o grupo de peritos de alto nível convocado pelo Secretario 

40 
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geral da Organização de cooperação e Desenvolvimento Economico da 

Comunidade Econ6mica Europeia, segundo o qual: . 
E a capacidade do i  indivfduos na 0COnomia e em particular no mercado de 

trabalho de renunciar a seus costumes e adaptar-se AS novas 

circunstancias. 

Tais palavras nos fazem retornar a Arnaldo Sussekind, quando enfatizou a 

importância dos governantes e aqueles que direcionam a economia do Brasil de 

Promoverem iniciativas que possibilitem O desenvolvimento, Única forma, segundo 

ele, de serem vencidas as dificuldades oferecidas pela Competitividade 

mercadológica internacional, criando fatores im~ulsionadores Para a criação do 

trabalho e reduzir o desemprego. 

Cássio Mesquita Barros fala que a definição de Dahrendorf deve ser levada 

mais à frente, devendo a flexibilidade ser relacionada a algum principio ftIndamental 

de Direito do Trabalho onde possa conter G@rtos elementos de rigidez, lembrando 

que, na Europa a flexibilização prOVOCOU visível diversificação dos regimes de 

relaçaes do trabalho, uma individualização desses Contratos e uma espkcie de 

delegação de função normativa protetora da lei imperativa a favor da convenção 

CoIetiva, ou seja, deferindo às partes envolvidas a possibilidade de estabelecer 

normas e condiqoes de trabalho, sem a interferbncia estatal. 

Responde negativamente ele à pergunta sobre Se essas concepçaes 

significariam o abandono da hierarquia tradicional das fontes do Direito do Trabalho 

e do principio da proteção, se concretiza na expressão latina favor Iabomtoris: 

A resposta 6 negativa. A delegaçao de um papel de proteçao dos 
a autonomia coletiva estar6 sempre fundamentada na lei, 

Esta é a fonte, por excel&ncia, do Direito modemo. A lei nao perde a sua 

posiçao hierárquica superior quando fixa 0s regimes facultativos, dentre os 

susceptfveis de serem substitufdos ou modificados pela autonomia sindical, 

A lei pode modular a delegaçao, conforme as circunstancias, ate encontrar o 



equilíbrio ne&s&rio. De outro lado, trata-se de uma " convença,-," que 

pode ser, na totalidade, mais favorbvel ao trabalhador mesmo que ocorra 

reduçáo de certas vantagens ou direitos, em relaç6o ao nível legal de 

p ro teo ,  em função aos interesses dos trabalhadores avaliados pelo 

sindicato no quadro de uma situaçao concreta mais ampla. A assembl&ia 

geral do sindicato, no caso franc8S, em mat6ria de salbrios, se a re&go ds 

jb operadas ao nlvel da categoria, tem o direito de veto.4' 

Como lembra o professor e jurista Mesquita Barros, 0 que tem impulsionado a 

f l e ~ i b i l i ~ ~ , $ ~  das normas trabalhistas têm sido OS fatores econ~micos, polfticos e 

C~lturais, tendo os economicos se iniciado na Europa a partir dos anos 60, com o 

Crescimento econamico originado dos esforços de reconstrução favorecidos pelo 

'Plano MarshaJl", acompanhados da que denominou extraordinaria expansão do 

comércio internacional. 

Quanto às fontes poifticas cita O apreciável progresso social vivido nesses 

tempos com o crescimento do nível salarial dos trabalhadores que, em muitos 

países, foi maior mesmo do que a produtividade da máo-de-obra. Tal progresso 

Social, segundo o professor, "...formou parte do arquétipo do Estado Modemo, da 

Segunda metade do século XX", tendo O Estado sido acusado de impor, em muitos 

setores, cargas tributárias excessivas, suscetíveis de afetar a Competitividade das 

empresas e o dinamismo da e~onomia. 

Parece-nos que essa abordagem do professor Mesquita Barros se projeta ao 

que estamos vivendo, hoje, no Brasil, quando 0 tão falado Crescimento econamico 

deixa de ser analisado quanto as interferências que, ainda, 0s produtores sofrem, de 

altas cargas de tributos e contribuiçdesl de elevadíssimos custos financeiros com 

juros que corroem o capital das empresas e da ~onhecida limitação dos produtos 

que ainda conseguem manter a balança ~0mercial em estado positivo. 

41 ,.assi Mesquita Barros Jr, Flexjbijj~çiio no Direito do Trabalho. Revista Trabalho ti Processo. 
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Devem os governantes se voltar aos estudos do professor Mesquita Barros 

Para conferir bases de desenvolvimento Sustentável do crescimento econ&mico, não . 
se deitando no berço esplêndido do crescimento que pode ser momentâneo, já que 

a competitividade internacional tamb6m está de olhos abertos ao mercado que se 

abre ao Brasil, como aconteceu com OS Estados Unidos e Argentina, estabelecendo 

limites para a importaçáo de bens brasileiros com sobretaxas, etc.. 

Voltando ao assunto da flexibilizaMo e servindo-nos do excelente trabalho do 

professor Mesquita Barros, vemos que dá ele orientação sobre onde podera 

acontecer a flexibilidade sem afetar, Como tratou, OS limites da norma maior, como 6 

O caso da remuneraeo, da utilizaçáo da forma de trabalho, da estabilidade no 

tempo de duração do contrato de trabalho. 

Lembra, no primeiro exemplo, da remuneração, a doutrina do ümp/oymenf 

will existente nos Estados Unidos da AmBrica do Norte, traduzida pelo emprego 

discricionário quando o empregador fixa 0s termos e as condições do contrato de 

trabalho, provindo tais IimitaÇaes, entretanto, da negociação coletiva ou da 

apmximaç~a das empregas a Seus empregados, inclusive havendo 

no sentido de evitarem que seus empregados se sindicalizem, criando condiçees de 

trabalho que superam aquelas obtidas pelos sindicatos. 

*lias essa política foi e continua sendo seguida no Brasil por empresas de 

porte que possuem regras e formas de administração de recursos humanos que 

avançam contrariamente às açóes sindicais, o que acabou gerando um certo 

enfraquecimento das entidades sindicais$ não havendo, por parte dos trabalhadores, 

grandes interesses em estarem filiados a seus sindicatos, já que seus empregadores 

conferem a eles benefjcios e setviços que Superam 0s conseguidos Pelos sindicatos. 



Em suas consideraçUes finais, nesse trabalho, o fJrofe~s0r Cássio Mesquita 

Barros Jr. Assim se expressa: 

. 
O quadro que o estado do tema Permite apresentar n8o estaria completo se 

nao anotássemos que a moldura, á sua volta, 6 de transformações de tal 

Indole e amplitude que se produzem no mundo do trabalho com rapidez das 

convulsbes geopollticas dos últimos anos, que sacudiram sena0 os 

alicerces, pelo menos a efidcia dos métodos tradicionais do Direito do 

Trabalho. O mundo de hoje na0 é mais O mundo bipolar da Bpoca em que 

nasceu o Direito do Trabalho. A economia de mercado se converteu em 

norma universalmente aceita. 

E continua: 

A mundialização da economia se acelerou muitlssimo, e o aumento do 

comércio de bens e serviços, a liberaliraç80 paulatina das economias 

nacionais e a integraçáo cada vez maior dos mercados tdm consequdncias 

preocupantes. Muitos pake5 da América Latina na0 sao considerados 

solventes e assim não podem tirar proveito da integraçao financeira 

mundial. Os problemas sociais aumentam e novas substituem as velhas 

desigualdades. Em virtude da mundialização da economia, uma infinidade 

de inovaçdes técnicas. indispensáveis a0 desenvolvimento, elimina 

empregos, cria necessidade de novas qualificaçbes técnicas do trabalhador 

e invalida estruturas de organizaç80, n8o deixando de atingir a ningubm. O 

emprego se converteu num dos graves e múltiplos problemas a resolver, 

suma, o mundo estd se transformando e na0 hd possibilidade de parar, 

M~~ esses fatos que esta0 volta do quadro apresentado ençejam outro 

tipo de estudo, o dos valores a Preservar e das adaptações a proceder na 

dinamita continua das mudanças. Para esse novo estudo, contudo, o jurista 

tem de proceder a análise critica das notas dominantes da experiencia 

jurídica no mundo do trabalho Para, entao, estabelecer as diretrizes 

provbveis, como juizos de plausibilidade e n8o como exercicio de 

futurologia, 6 nessa esperança que este trabalho pode ser útil. 

Esse o caminho que deve ser seguido quando se discutir a flexibilização das 

normas, não s6 do trabalho, como as demais que devam ser adaptadas a este novo 

estado de situaçao e que Possam a 
fetar o mercado nacional e internacional. 

Apesar de tardar, vimos que o Código Civil promulgado em 2002 trouxe 

adapfaF.es a esse novo mundo brasileiro. seguindo a evoluç80 social e econbmica 



que O país sofreu desde o Cbdigo de 1916, vivendo novas formas de relacionamento 

comercial, social, familiar, etc.. 

A Consolidação das Leis do Trabalho assim como as normas que a 

complementam, desde há muito tem seguido 0 princípio de proteçao que não mais 

se ajusta a situação agora vivida, apesar de al!J~ma coisa já ter sido feita buscando 

possibilitar a adaptação de situações que prejudicavam a relação trabalho-capital, 

como a acontecida no setor de construç~o civil, Com O contrato de trabalho podendo 

ser interrompido durante Certos períodos, retomando depois de superadas 

dificuldades de tempo e econ6micas. 

A Conçtituição Federal, ao lado de reconhecer e dar força aos contratos e 

acordos coletivos de trabalho, ainda continua a engessar a iniciativa e a liberdade 

das partes da relação empregatícia de buscar por meios que venham garantir o 

emprego e o salário. 

O culto juiz Sérgio Pinto Martins, sobre a flexibilização das condições de 

trabalho, traça consideraç6eS a título de introdução de sua obra Flexibilizaçao das 

Condições de Trabalho4*, que são magníficas para o jurista e O operador do direito, 

quando estiver voltado a decidir pela modificação e adaptaçao de normas 

trabalhistas: 

para uns, a flexibilizaçao 6 o anjo, Para outros, o dembnio. Para certas 

pessoas, é a forma de salvar a Pátria dos males do desemprego, para 

outras, 6 uma forma de destruir tudo aquilo que o trabalhador conquistou em 

s&ulos de reivindica@eS, que apenas Privilegiam os interesses do capital 

sendo uma forma de fazer com que 0 empregado pague a conta da crise 

econamica. Seria, assim, uf'na Poça0 maléfica. 

.... 
O ~ i ~ ~ i t ~  do Trabalho é um ramo da Ciência do Direito muito dinâmico, que 

vem sendo modificado constantemente, Principalmente para resolver o 

42 Pinto  ti^^, ~ l~x ib i l i zaç&o  das CondiGaeS de Trabalho. 2'. ediçao. S8o Paulo: ~ t l ~ ~ ,  

2002, pp. 13 a 15. 



problema do capital e do trabalho. Para adaptar esse dinamismo ii realidade 

laboral, surgiu uma teoria chamada de flexibilizaçao dos direitos 
trabalhistas. Essa teoria surge com base nas crises econbmicas existentes 

na Europa por volta de 1973, em funçáo dos choques dos preços do 

petróleo" sendo certo que "a dicotomia entre o econdmico e o social 6 

antiga. JA era encontrada na enclclica Rerum Novarum. de Leao XIII", 

enquanto que "as necessidades das mudanças nas relaçaes trabalhistas, de 

forma a reduzir os custos do trabalho para o empregador. levam a 
necessidade da flexibilizaçáo do Direito do Trabalho e de serem 

estabelecidas modificações". 

Sérgio pinto Martins cita Camdes quando afirmou que "mudam-se os tempos, 

mudam-se as vontades; muda-se o Ser, muda-se a confiança; todo o mundo 6 

composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades". 

Considera o autor que: 

L...] a legislaçao trabalhista brasileira pode ser comparada a uma máquina 

ultrapassada, que parecia ter sido criada para trabalhar, mas que parecia 

na0 ter nascido para semelhante fim. A CLT nao tem mais a mesma 

finalidade que tinha quando de sua criaç80, necessitando ser revista. Uma 

das formas dessa revisa0 6 verificar mecanismos de flexibiliraçao, de forma 

a adaptar a realidade de fato à norma jurídica. 

O Ministro Orlando Teixeira da Costa, em suas Reflexões preliminares sobre 

a renúncia e a transação num processo de flexibilização laborap3 lembra que: 

Se o momento agora é outro e exige um pouco mais de maleabilidade, de 

modo a permitir náo apenas a continuidade do emprego, mas, também a 

continuidade da empresa, lembremo-nos de que o Direito do Trabalho 
sempre foi, em certa medida, flexfvel e que a questáo que agora se pae 6 

saber em que grau pode Ser aumentada essa flexibilidade, mediante um 

proceçso de adaptaçáo que, garantindo lucro razoAvel à empresa, continue 

também a assegurar O necessário, Para que 0 trabalhador possa alcanwr 

um de vida condigno. 

43 Or,ando Teixeira da costa. 1" Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15'. Região, 199,. 

Vol. 1. pp. 12/13. 



É que o princípio da proteção, que norteou o surgimento do Direito do 

Trabalho, a sua expansao e o seu amadurecimento, vem sofrendo alteraçdes (isso já 

em I 991, quando foi escrito o artigo pelo nobre Ministro Orlando Teixeira) profundas, 

mediante a substituiçao da tutela estatal pela tutela sindical, em negociaç6e.s 

coletivas voltadas, já então, A flexibilização das condiçaes de trabalho e dos 

contratos de trabalho. 

Vemos, dessa forma, que a flexibilizaç30 das normas trabalhistas 6 de 

absoluta necessidade para O avanço do Brasil nos mercados internacionais e no 

nacional, náo sendo exagerado lembrar que o Estado deve exercer sua parte, no 

controle e limitação dos altos custos dos encargos trabalhistas e financeiros que 

envolvem o empresario e prejudicam O desenvolvimento do pais. 



5. A EVOLUÇAO HISTÓRICA BRASILEIRA 

De acordo com o professor Domingos ~ainaghi", no período imperial, leis de 

1830, 1837 e 1842 deram tratamento especial às demandas relativas à prestação de 

serviços, as quais deveriam ser apreciadas segundo O rito sumarlssimo perante 

juizes comuns, enquanto que, em 1879, por um decreto imperial, foi esse 

procedimento restringido AS demandas de Prestação de serviços, no âmbito rural, e 

julgadas pelos juízes de paz. 

O Regulamento no 737, segundo O autor, previa o rito sumarissimo para 

açaes resultantes de contrato de trabalho, obedecendo normas da organização 

judicihria mas, como o sistema jurisdicional não satisfazia as particularidades dos 

conflitos trabalhistas, acabaram surgindo tentativas de rompimento com tal sistema, 

vindo o Estado de sáo Paulo, em 1922, a promulgar a Lei no 1.869, datada de 10 de 

outubro, criando tribunais rurais compostos de um Juiz de direito e dois outros 

membros, um designado locador e o Outro locathrio dos serviços. 

Esta lei, como referem 'Waldemar Ferreira' e 'Cesarino Junior', criou 

tribunais rurais compostos do juiz de direito da comarca onde estivesse 

situada a propriedade agricola de dois Outros membros, designados um pelo 

locador e outro pelo locatário. brasileiros natos ou naturalizados, com ,-inco 

anos de residbncia no Pais", tendo sido "um experimento da 

paritária da Justiça, limitado aos Contratos de locapo de serviços agricolas 

e as causas at6 o valor de 500$000. Mas, esta lei nao produziu resultados 

que sela se poderiam 

Juntas de Conciliaçáo e Julgamento foram instituídas em 25 de novembro 

de I 932, pelo Decreto n o 22.132, depois alterado pelo Decreto no 24.742, em 14 de 

44 Domingos Sávio Zainaghi OP. cit.8 P. 22. 
45 wilSon de Souza campos Batalha. Tratado de Direito Judiciário do Trabalho. 3a ed., sáo paulo: 
LTr, 1995, p. 261. 



julho de 1934, tendo a finalidade de dirimir dissidios individuais, sendo criadas 

Comissões Mistas de Conciliaçao, Para dirimir dissldios coletivos, sendo, de acordo 

com Batalha, precarissimo o funcionamento desses órgãos, não sendo as Juntas de 

Conciliação de Julgamento aut8nomas, nem em face da Justiça comum, nem em 

face do titular da Pasta do Trabalho, que podia revogar decisões das Juntas 

mediante "avocatórias", espécie de recurso com finalidades amplas e largulssimo 

prazo de interposição. 

Wilson de Campos Batalha informa que: 

[...I as Juntas eram 6rg8os amputados; faltava-lhes o poder de executar 

suas prbprias decisbes e estas eram passlveis de anula@o na fase 

executória que se processava Perante a magistratura comum. Outorgava- 

Ihes a I& 'notio' limitada, negava-se-lhes, porbm, o 'irnperi~m'.~~ 

surge a Justiça do Trabalho como organismo judicihrio aut8nomo em 7 0  de 

maio de 1941, data em que entrou em vigor O Decreto-lei no 1.237, de 2 de maio de 

1939, assim como seu regulamento aprovado pelo Decreto no 6.596, de 12 de 

dezembro de 1940, tendo a Justiça do Trabalho, a partir de então, poderes pr6prios, 

segundo Batalha, de notio e im~erlum, não tendo seus Órgáos, entretanto, as 

garantias inerentes 5i magistratura4'. 

Somente em 9 de setembro de 1946, pelo Decreto no 9.797 é que acabam por 

ser dados aos juizes do trabalho garantias semelhantes 5is de magistratura ordinária 

vindo a Constituição de 18 de setembro de 1946 a incluir a Justiça do Trabalho entre 

os órgãos do Poder Judiciário. 

com a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional no 1 ,  de 1969, a 

Justiça do Trabalho passa a ter maior autonomia, enquanto que a Constituição de 

48 Wilson de campos Batalha. OP- cit., P. 262. 
47 Idem, ibidem, p. 262. 



1988 mantém a sua autonomia com comPet8ncia para dirimir litlgios entre 

empregados e empregadores, abrangidos os entres de direito público externo e da 

administraçáo pública direta e indireta da União. dos Estados, dos Municrpios e do 

Distrito Federal. 

Manteve a Constituição de 1988 a constituição paritaria, depois modificada 

pela Emenda Constituição no 24, de 9.12.1999, que extinguiu o cargo de juizes 

claççiçtas que eram indicados pelos sindicatos das respectivas categorias 

profissionais. 

Recentemente a Emenda Constitucional no 45, de 8 de dezembro de 2004, 

alterou a redação do artigo 114 da Constituição Federal, explicitando e aumentando 

a competência da Justiça do Trabalho, como segue: 

~ r t .  114. Compete A Justiça do Trabalho processar e julgar: 

I -as açdes oriundas da relaMo de trabalho. abrangidos os entres de direito 

público externo e da adrninistrsçao pública direta e indireta da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios. 

Note-se que a redaçáo anterior atribuía Compet&ncia da Justiça do Trabalho 

para dirimir os litígios entre empregados e empregadores, sendo a redaçao 

modificada para abranger aç6es oriundas da relação de trabalho, entendendo-se 

que, a partir de agora, passam a ser da competência da Justiça do Trabalho, 

tambem, proceçsos antes tramitados e Julgados na Justiça C O ~ U ~ ,  como aqueles 

onde os trabalhadores buscavam indenizaçóes por acidentes sofridos no trabalho, 

ajuizadas diretamente contra 0 empregador. 

11 -as  aç&s que envolvam o exercicio do direito de greve; 

111 - as açdes sobre representaÇa0 sindical, entre sindicatos, entre 

sindicatos e trabalhadores. e entre sindicatos e empregadores; 

- os mandados de SegUranP, habeas corpus e habeas data, quando o 

ato questionado envolver matéria sujeita a sua jurisdigo; 

V - os conflitos de compet6ncia entre órgaos com jurisdiçao trabalhista 



ressalvado o disposto no art. 102, 1, o: 

VI -as aç6es de indenizaçao por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 

relaçáo de trabalho. 

Também neste ponto é reconhecida a competência da Justiça do Trabalho 

para processar e julgar ações que tenham por objeto indenizaçao por dano 

patrimonial, sendo antes muito discutida a competência, admitindo a maioria dos 

juizes que somente poderiam apreciar demandas com pleitos visando indenização 

por danos morais e não patrimoniais. 

VII - as ações relativas As penalidades administrativas impostas aos 

empregadores pelos 6rgBos de fiscalizaçao das relaçbes de trabalho; 

v111 - a execuçao, de oficio, das wntribuiçbes sociais previstas no art. 195, 

I ,  a, e 1 1  e seus acrftscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 

IX - outras controv6rsias decorrentes da relaçao de trabalho, na forma da 

lei. 

Quanto à arbitragem, continua ela sendo prevista em negociações coletivaç, 

quando as partes poderão dela se servir OU, em se recusando, ajuizarem dissldio 

coletivo, agora esclarecido como sendo de natureza econômica, podendo a Justiça 

do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as dis~osições mínimas legais de 

proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 

Tal previsão se encontra no parágrafo 2' do artigo 114 da Constituição 

Federal, na redação dada pela Emenda Constit~cional no 45, afetando, assim, o tão 

discutido poder Normativo da Justiça do Trabalho que, antes, adentrava em 

discussões que fugiam a natureza econbmica das reivindicações, criando, até 

condições de trabalho e outras que nada diziam Com sua compet&ncia. 

D~~~~ forma, limita-se, ao que se entende, o Poder Normativo aos conflitos 

de natureza econ&mica, cabendo ser respeitadas as disposições mínimas legais de 

proteção ao trabalho, nesse campo, podendo manter disposiçaes antes 



convencionadas e apenas isso. 

Cria a Emenda Constitucional a competência ao Ministério Público do 

Trabalho para ajuizar dissidio coietivo em caso de greve em atividade essencial e 

que tenha possibilidade de causar lesão ao interesse público 

Apesar de não se ligar diretamente ao cap[tulo que trata da Justiça do 

Trabalho a Emenda Constitucionai traz justificada aiteraçáo para o ingresso nas 

carreiras de juizes e do Ministério Público, passando a ser exigida, dos bacharéis em 

direito candidatos a tais cargos, a atividade jurídica de, no mínimo, três anos. 

já surgiram entendimentos de que o período em que o estudante de direito 

atuou como estagiário de direito poderia estar abrangido por esse interregno, o que 

deverá ser melhor esclarecido nos próximos COnCurSos que se abrirem, mesmo 

porque a redação dada fala em bacharéis em direito e não em advogados, que são 

0s admitidos a atuarem nessa qualidade, 0 que não 6 permitido aos bacharéis 

recém-formados. 



6. SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS CONFLITOS TRABALHISTAS 

NOS PA~SES DO MERCOSUL 

O professor e jurista H U ~ O  Roberto Mansueti foi um dos que primeiro se 

dedicaram a estudar o Direito do Trabalho no M e r c o s ~ l ~ ~ ,  apreciando o fato da 

globalizaçao como influência na América do Sul e a maior aproximaçao das 

distâncias entre os países e o avanço da tecnologia que cada vez mais fazem que 

seja mais fácil, barato e rápido a comunicaça0 com qualquer parte do mundo, o que 

ocorreu nos meios de transporte, tanto de Pessoas como de mercadorias e o 

conçequente incremento do comércio internacional. 

A globalizaçao, segundo O professor, aparece impulsionada por ações de 

agentes econornicos individuais (empresas, bancos, Pessoas), podendo facilmente 

ser estimulada por ações de governos que Procuram reunir esforços de diversas 

çociedadeç nacionais, criando-se processos de integração como mecanismoç 

defensivos destinados a favorecer a concentração e centralização econ8micas. 

O Mercosul tem seus antecedentes em 1820, quando a maioria dos estados 

latino-americanos ainda não haviam alcançado suas independências, tendo o 

Presidente da Camara de Representantes dos Estados Unidos, Henry Clay, 

propoçto a formaça0 de uma Liga Americana Para a Liberdade Humana e todas as 

na~ões, desde a Baia de Hudson até 0 Cago Hornos, enquanto Simon Bolçívar, no 

c~~~~~~~~ do panamá de 1826 requereu que o continente americano devia unficar- 

se. 

48 Roberto Mansueti, Derecho Del Trabaio em Mercosul. Buenos Aires: Editora Ciudad 

Argentina, 1999. 





atras. Desta forma, devem-se empenhat todos os esforços para a evitar a diminuição 

ou a extinção dos direitos dos trabalhadores, de forma a assegurar os direitos 

trabalhistas. 

- Tratado de Assunção, de. 26 de março de 1991. Assinado por Brasil, 

Paraguai, Argentina e Uruguai, criou um mercado comum entre 0s mesmos, 

"implicando a livre circulaçáo de bens. Serviços e fatores produtivos entre 0s paises, 

através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restriçaes à 

circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente; o 

estabelecimento de uma tarifa externa COmum e a adoção de uma política comercial 

comum em relação a terceiros Estados OU agrupamentos de Estados e a 

coordenação de posições em foros econ8mico-comerciais regionais e internacionais, 

a coordenação de políticas rnacroecon8micas e setoriais entre os E s t a d o s - ~ ~ r t ~ ~  de 

comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de 

serviços, alfandegária, de tran~porte~ e comunicaç6es e outras que se acordem, a 

fim de assegurar condiç6es adequadas de concorr&ncia entre os E ~ t a d o s - ~ ~ r t ~ ~ ;  e o 

compromiçço dos ~stados-partes de harmonizar suas legislaçi3es, nas áreas 

pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração"; 

- protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994, assinado pelos 

mesmos Estados, que, reforrnulando a estrutura organica do Mercosul instituída pelo 

T ~ ~ ~ ~ , - J ~  de Assunção, acrescentOU, além do CMC (Conselho do Mercado Comum) e 

do GMC prupo de Mercado Comum), a CCM (Comissão de Comércio do Mercosul), 

a CPC ~Comiss~o parlamentar Conjunta), 0 FCES (Foro Consultivo Econamico- 



Social) e a SAM (Secretaria Administrativa do Mercosul); 

- protocoIos e instrumentos complementares adicionais ao Tratado de 

Assunção; 

- Acordos assinados no âmbito do Tratado de Assunção e seus protocolos; 

- Decisões do Conselho do Mercado Comum, resoluções do Grupo do 

Mercado Comum e as diretrizes das Comissões de Comércio do Mercosul. 

As normas do Mercosul deverão ter caráter obrigatório e, quando preciso 

deverão ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos dos países-parte. 

O procedimento para reclamar-se na Comissão de Comércio do Mercosul foi 

estabelecido no Protocolo de Ouro Preto. Decidirá a Controvérsia a Comissão, Na 

falta de consenso, será a decisão remetida ao Grupo do Mercado Comum, que, por 

último, enviará a questão para O tribunal arbitral. Este emitirá decisão com as 

medidas mais adequadas para O deslinde do caso. 

Com a assinatura do Tratado de Assunção, em 26 de Março de 1991, os 

países do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai criaram O Mercado Comum do sul 

ou ~~~~~~~l havendo a possibilidade da adesão a este mercado de outros países, 

A finalidade da criação do mesmo foi propiciar para os seus membros a livre 

circulação de bens, serviçOS, matérias primas e fatores de produção através da 

ampliação dos mercados nacionais que fosse capaz de acelerar o desenvolvimento 

econamico com justiça social. 



Outros fatores básicos que levaram os países signatários a promove-to foram 

a busca de um aproveitamento dos N?WrsOS disponlveis de maneira mais eficaz, a 

preçervação do meio ambiente, a coordenação e políticas macroeconbmicas e, 

afinal, a complementação dos vários Mores da economia baseada nos princípios da 

gradualidade, flexibilidade e equilíbrio. Anteriormente à sua criação, precederam-lhe 

diversos convênios e intercâmbios comerciais entre os países do Cone Sul. O 

Mercosul deve estar consolidado atb a data de 31 de dezembro de 1999. 

Devem ser eliminadas pelos quatro países todas as barreiras comerciais e 

alfandegárias, de modo que seja garantida a livre circulação por tempo 

indeterminado por seus territórios e de outros países que porventura se 

candidatarem a fazer parte do Mercado h ' n u m  do Sul. Para estes Últimos, contudo, 

deve-se ressaltar a necessidade da anuencia de todos 0s outros integrantes. 

A harmonizaçã0 das correspondentes legislações deve ser tentada pelos 

mesmos. 

6.3. PA~SES QUE INTEGRAM O MERCOSUL 

O Mercosul 6 composto por um Conselho do Mercado Comum (CMC) e do 

Grupo Mercado Comum (GMC). O primeiro é brgao Superior e conduz politicamente 

o Mercado através das decisões correspondentes destinadas à realização de seus 

objetivos à sua definitiva constituição e da sua prbpria condução política. 

O G~~~~ Mercado Comum é O brgão executivo, constituído pelos Ministerios 

das Relaçdes Exteriores dos países participantes e visa dar cumprimento às 

deliberações do Conselho além de Outras de sua Própria competência. 



Estão constituídos 11 subgrupos de trabalho, sendo que o ultimo a ser criado 

posteriormente aos demais foi O de relações de trabalho emprego e previd&ncia 

social, de número 11. Este subgrupo tratará das relações de trabalho, emprego e 

seguridade social. Os outros subgrupos de trabalho dizem respeito a assuntos 

comerciais, aduaneiros, normas técnicas, POlltica fiscal e monetária com relaçao ao 

comércio, transporte, política industrial e tecnologia, politica agricola, politica 

energktica, políticas rnacroe~on&~icas. 

Inicialmente formado por ministros das relaç8es exteriores e presidentes de 

bancos centrais, hoje estão presentes tambkm 0s Ministros do Trabalho de seus 

componentes. '' 
Analisa Amauri Mascaro Nascimento que 0s primeiros efeitos do Mercosul no 

nosso podem ser constatados pela politica atual do governo de elevar o salário 

mínimo aos valores observados nos demais países membros.52 

6.4. OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM 0 MERCOSUL E A NECESSIDADE DE 

FLEXIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS 

A norma deve ser criada para ser aceita culturalmente, pois será inútil copiar- 

se legiçlagões estranhas a0 Povo ao qual se destina, podendo não ser assimilada 

nem cumprida por aquele. 

"Atualmente estamos vivendo O conhecimento de megatend&ncias"53. 

principais megatend&ncia~ são a mundialização tecnol%lica das comunicações e a 

51 ~ ~ ~ ~ ~ l ,   as Releciones Laborales en el  hlercosul. Buenos Aires: ~ d ,  ka 
Rocca 1995. 
'2 NA&cIMENTO Ama"n Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 13' ed. Sao Paulo: Saraiva, 199,. 
53 NASCIMENTO: Arnauri M., OP. cit., P. 40. 





A busca de uma real integraÇã0 eC0nÔmica deve ser assegurada através do 

desenvolvimento de todos os paises partes. 

Uma dificuldade que se nos apresenta 6 o de que os paises signatários do 

Tratado de Assunção estão todos sob governos liberais. O liberalismo econbmico 

adotado pelos mesmos se baseia na teoria da plena competitividade a despeito do 

aspecto social da questão. 

Em conseqü&ncia disto surges chamada desregulamentação da flexibilização 

dos direitos trabalhistas. 

Observa-se que a busca desenfreada de lucros por parte das empresas as 

impede de perceber que n m a  relação de emprego, quanto melhor estiver seu 

funcionário, melhor será a sua produção e maiores serão os seus ganhos. 

Além disso, o desenvolvimento e~onômico e tecnológico deve causar, sim 

mais postos de trabalhos e mais enriquecimento Para todos. Infelizmente, porem, tal 

na0 é o que ocorre na prática. O que se v& é uma minoria acumulando riquezas, 

enquanto outros permanecem em estado de miskria. 

essencial que permaneçam no Mercosul Princlpios trabalhistas como por 

exemplo a primazia da realidade adaptador das relaçoes trabalhistas aos tempos 

atuais, à histbria e ao mapa social Com suas devidas necessidades; o princípio da 

justiça social como resultado do desenvolvimento econbrnico trazido pela integraçao 

regional; o da proibição de discriminaçáo de trabalhadores; o de evitar-se o 

"dumping social"; o da equidade aplicado á solução de casos concretos; IJ principio 

protetivo das classes dos trabalhadores contra as desigualdades econômicas e 

sociais. o da harmonizaçãO dos direitos do trabalho dos Países partes do Mercosul; o 

da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e, finalmente, o da Continuidade do 



contrato de trabalho. 

6.5. O MERCOSUL E A LIBERDADE DE CIRCULAÇÃO DA MAO-DE-OBRA 

pelo Tratado de Assunção 6 dever a existencia de liberdade de circulação de 

bens, serviços e fatores produtivos no território dos países signatários. 

Como a mao-de-obra é considerada fator de Produçao, deve ser livre a sua 

circulaçáo nos países do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. 

para que tal se de, a remoça0 de trhmites migratórios que dificultem a livre 

circulação de trabalhadores nos países partes e de impedimentos decorrentes da 

exig&ncia de nacionalidade para O exercicio e OCUpaçao de cargos, bem como as 

barreiras que impeçam a livre cirCulaÇã0 de Pessoas e bens. 

NO Brasil devem ser revistas as normas que regem a circulação de 

trabalhadores devido à criação do Mercosul. Isto deve acontecer pois a 

atual não condiz com as necessidades impostas pelo mercado 

comum 

precisam ser revistas a regulamentação do ingresso de trabalhadores no 

pais as condições de admissão, procedimentos exigidos, prazos de permanência 

proibições e causas de depoitação, expulsão e extradição, dentre outras. 

Exemplo que deve ser salientado Para futura mudança, pois impeditivo do 

acima colocado 6 o disposto nos artigos 352 e seguintes que estabelecem a reserva 

de mercado de 213, ao instituir a necessidade de proporcionalidade entre 

empregados nacionais e estrangeiros nas empresas situadas em nosso território, 



A livre circulação de trabalhadores se encontra prevista no Tratado da 

Comunidade Européia em seu artigo 48. Tal artigo, inclusive, já teve sua eficácia 

reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Luxemburgo. Lê-se no citado artigo: 

AS leis de um Estado membro devem garantir aos cidadaos de outros 

Estados Membros, que Prestam tarefas de trabalho no territ6rio do primeiro, 

todas as vantagens e direitos trabalhistas reconhecidos aos pr6prios 

cidadáos. 

Descobre-se, assim, que pelo principio da na0 discriminaçao, deve haver 

igualdade de tratamento a todos 0s trabalhadores que desempenham suas 

atividades no arnbito do Mercado Comum. 

MERCOSUL 

A harmonia entre as diversas legisla~ões dos países membros 6 dever 

expresso nas cliiusulas do Tratado de Assun@o que tem como objetivo maior o 

fortalecimento do processo de integração que se desenrola nos dias de hoje e tenta 

estabelecer nível de segurança capaz de assegurar e garantir o cumprimento de 

e o da boa fé como requisito das obrigações a serem 

constituídas no Mercosul. 

Entretanto, encontram-se poucas diferenças significativas dos diversos 

institutos do direito do trabalho hoje existentes. 

Visando ao estabelecimento concreto de um sistema de relações trabalhistas 

a Argentina documento de eiabora~ão da Comissão Temática no 8 da 

Subcomisção de Trabalho na 11 do Mercosul. 

~~l documento busca em si o estabelecimento de Um resumo das normas 



trabalhistas e de com8rcio internacional dos países membros. Aceita, primeiramente, 

os princípios da Convenção 144 da OIT ao criar o Conselho das Relações 

Trabalhistas no Mercosul, dentre outras aplicaçiles. 

protocolo suplementar ao Tratado de Assunção que deve estabelecer 

compromissos, direitos e obrigações dos países membros em matérias trabalhistas, 

empregatícias e migratórias, todavia com efeito vinculante a todos 0s seus 

integrantes. 

0 s  países deveriam cumprir suas respectivas legislações trabalhistas, dentre 

outras como a obrigatoriedade de extinção do trabalho forçado, a de liberdade de 

associação e de negociação, a proibição de trabalho aos menores e às mulheres 

sob certas circunstancias. Além de tudo isto, deve ser somada a busca da presença 

constante da lealdade comercial nas devidas negociações. 

O Conselho de Relações Trabalhistas, de natureza tripartite, operará 

institucionalmente na supervisão e cumprimento do Conselho Econ6mico e Social do 

Mercosul. O Conselho de Relações Trabalhistas receberia as reclamações contra o 

descumprimento das normas do protocolo que ComPlementa O Tratado de Assunção, 

ou seja, o que estabelece o Sistema de Relações Trabalhistas em exame. 

A Comissão de Comércio responsAvel receberia as denúncias apuradas pelo 

Conselho das Relações Trabalhistas e prosseguiria nos Casos de descumprimento 

das normas trabalhistas que causassem danos econ6mic0~ OU Sociais a outros 

membros do Mercosul. 

Nesse caço, ao se negar a receber e corrigir uma reclamação provada pelo 

órgão antecedente, terá este último a possibilidade de envio da questão à 

apreciação do sistema de solução de controv6rsias adotado no Protocolo de Erasilia, 

O comportamento dos governos do Brasil, Paraguai e Uruguai, entretanto, 



foram mais reservados, sendo que este último, ausente, no que diz respeito à 

aceitação do conteúdo desta proposta. 

Transcreveremos a seguir parte dos t6picos do texto apresentado para a 

criação do sistema de relaç6es trabalhistas do Mercosul: 

"Projeto de Carta dos Direitos Fundamentais do Mercosul. Conselho de 

Mercado do Mercosul". 

a) "... ampliaçao das atuais dimensbes dos mercados pela integraçao para 

acelerar os proce~os'de desenvolvimento com justiça social; 

b) OIT como fonte inspiradora dos princípios protetivos do trabalhador, além 

de outros que constituam o patrimbni0 jurídico da humanidade; 

C) devem ser bases irrenunci8veis 0s PrinclpioS de democracia política, do 

Estado de Direito e do respeito irrestrito dos direitos civis e políticos do 

homem; 

d) dignidade da pessoa humana;" 

e) busca continua do af~ontamento da dimensao social da integrago e de 

impedir o "dumping social"; 

f) aprovaçao da carta de direitos sociais fundamentais; 

g) reconhecimento pelos Estados-partes a todos trabalhadores e a todas as 

pessoas da regi80 do Mercosul dos direitos sociais que se enunciam e a 

continuaç80 sem prejuízo de outros que a prática internacional ou nacional 

dos paises membros houverem instalado ou venham a instalar, e dos que 

sao inerentes à pessoa humana OU derivam do principio de justiça social; 

h) todos tem o direito à melhoria de vida que seja resultante do processo 

integrat6rio; 

i) surgimento concomitante à criaço0 do mercado comum de Comunidade 

juridica, politica, humana, trabalhista, social e cultural que seja inspirada na 

solidariedade e cooperaçao regionais; 

j) ~articipaçao garantida das entidades representativas os trabalhadores no 

Mercosul pelos palses componentes; 

1) todos os trabalhadores tem liberdade de circulaçao pelo territbrio do 

mercado comum e siio-lhes asseguradas todas as garantias e condiç8es de 

trabalho que gozam os nacionais daquele pais. Conta-se ai, inclusive, a 

harmoniza~ao dos sistemas previdenciários; 



m) direito a condições dignas de vida com todas as necessidades b8si-s 

atendidas incluído o direito aos beneflcios advindos do desenvolvimento 

econômico; 

n) garantia dos direitos da intimidade com livre acesso aos diversos bancos 

de dados públicos ou privados; 

o) liberdade de wnsci8ncia dentro da relaçao de emprego ou trabalho; 

p) direito à alimentação adequada garantido pela tutela governamental 

asseguradora de medidas de assistência e reguladoras da produç80, 

estoque e distribuição de alimentos; 

q) direito à educapPlo pública e obrigatória que estimule a consciência critica 

e a capacidade criativa da pessoa como a incorporaçao das inovaçbes 

tecnológicas nos distintos ramos do saber; 

r) direito à saúde flSica e mental assegurado pelos Estados atravbs de 

políticas de conduçao e PrOteÇaO A saúde de toda a populaçao. Deverao 

também ser desenvolvidos programas especiais de atençao As camadas 

marginalizadas da sociedade; 

S) meio-ambiente sao e equilibrado protegido contra as atividades 

econ&nicas que lhe sejam prejudiciais e aplicaçao do principio da 

reparaçao do dano pela recomposi~ao do mesmo pela atividade econbmica 

que lhe for ofensiva; 

t) famllia como núcleo básico e essencial da sociedade garantida pelos 

estados na sua constituiçao e defesa e atingimento de suas metas, 

contando com igualdade jurídica dos cbnjuges, atençao maternal aos filhos 

e promoçáo da divisa0 de responsabilidades de pai e mae; 

U) proteção a velhos, deficientes e crianças por pollticas governamentais, 

associações e instituições que Ihes assegurem crescimento integral, 

conforto na velhice e não discriminago dos deficientes para que estes 

integrados à sociedade satisfatoriamente; 

V) pollticas devem buscar o pleno emprego, pois todos tbm 

direito ao trabalho e OS desempregados à pollticas que Ihes auxiliem a 

reinserçao no mercado de trabalho; 

,) liberdade de trabalho e inexistência de trabalhos forçados; 

,) homens e mulheres tbm igualdade de direito ao trabalho com 

irrenunciabilidade dos m~Smos Para a Sua melhoria das condições 

materiais, morais e intelectuais; 

proteçao contra a despedida arbitrária na relaçao de emprego, aos 



autbnomos e a posslvel regulamentaç80 do trabalho informal para que este 

último tenha melhores condições de vida; 

b') direito a condiçbes dignas de trabalho, ao descanso, a uma remuneração 

justa. a profissionalizaç40, a proteçao do trabalho dos menores e das 

mulheres, além da proteÇa0 A famllia; liberdade sindical sem interferbncia os 

Estados na formaçao dos sindicatos; 

c') direito de greve e negociação ~ ~ l e t i v a ,  com direitos dos sindicatos e 

representantes dos trabalhadores a receber informaçbes a respeito da 

evolução dos empregos. programas de produçao e formaçao profissional, 

de mudanças nas empresas e dos acordos inter-empresariais ou de grupos 

econdmicos. além'de serem consultados pelos patrdes antes de quaisquer 

modificaçbes; 

d') direito A seguridade social que redistribua a renda nacional, ser8 pijblica 

e cobrirá todas as contingencias físicas, econbmicas e sociais de todas 

pessoas e será administrada com a participaçtio dos prbprios interessados 

ou de suas organizaçbes representativas e dentre estas últimas, esta0 

os reajustes dos valores das parcelas que garantam a 

rnanutenç80 do poder aquislivo das mesmas. 



Arion Sayão Romita, 6 daqueles que Pregam a necessidade de mudanças na 

legislação do trabalho, quer no plano individual quer no coletivo, devendo tais 

mudanças obedecer ao imperativo de consagrar 0 princípio da democracia nas 

relações entre o capital, O trabalho eco Estado55. 

Lembra que a reforma já se Concretizou no direito legislado, como 6 o caso da 

instituiçao das ComissUes de Conciliaçao Prévia e outras medidas que buscam 

afastar o Estado dessa relação. 

6 bem verdade que o artigo publicado Por Arion Sayao Romita diz mais 

às reformas voltadas à liberdade sindical, melhor dizendo, ao direito 

coletivo do trabalho, mas sensibilizando suas considerações no direito individual do 

trabalho, quando se refere a eãtar 0 trabalhador tranquilo por sentir-se bem 

representado por sua entidade sindical, " S U J ~ ~ ~ O S  protegidos", como diz, enquanto 

que os trabalhadores, prega ele, "...na0 deveriam temer o regime de liberdade (que, 

33  5e 
parece, na0 desejam). tão c6modo ser tutelado ... 

Por sua vez, Wagner D. Giglio, abordando 0 tema da prevalência do ajustado 

sobre o legislado, objeto de projeto de lei ora tramitando na Camara dos Deputados 

afirma que: 

[ . , I  a alteraç8o teria 0 prop6sito de modernizar as relaçbes de trabalho. 

Segundo a exposi@o de motivos do Projeto. amplia ele 'o poder negocia, 

das entidades sindicais, realça e fortalece a importancia dos sindicatos9, 

incentivando a negociaMo Para regular as relaçdes de trabalho em 

subçtituiçao As rlgidas disposiçbes legais, que dificilmente se adaptam 

55 Arion SaySo Romita, Revista LTr, vol. 66, no 04, abril de 2002, p.397. 
58Arion Saygo Romita, Op cit., P. 3g7. 



diversidade de inijmeras situaçbes. setores e regiões de trabalho, o que 

desestimula a geraçao de novos empregos e a inserflo formal do 

trabalhador no mercado de trabalho ...? 

De qualquer forma, vemos que essas iniciativas sobre a evolução das 

relações sociais trabalhistas conduziram o Poder Público a buscar por meios 

conceituados como não-jurisdicionais de solução de conflitos, por Georgenor de 

Souza Franco Filho OU autOcOmPositivos, que correspondem à conciliação e à 

mediação, diferenciando-se dos me ib  he~e~ocompositivos, representados pela 

arbitragem e pela solução jurisdicional. 

A proposta teve origem na Mensagem Presidencial n. 952, que resultou no 

Projeto de Lei n. 4,694198, destinada a  solver conflitos individuais de trabalho, 

"como forma de reduçáo de processos nos tribunais", segundo Georgenor de Souça 

Franco Filho 5 9 ,  tendo sido melhorada na Câmara dos Deputados. 

Nessa oportunidade foram melhor explicitados OS termos que davam dúbia 

interpretação, sendo certo, porém, que tais alterações, segundo Vagner D. Giglio: 

L,,.] criam a ilus6ria aparbncia, a primeira vista, de que pouco espaço 

restaria A autonomia da vontade, mas que, na verdade. interpretadas a 

contrário senso, levam A ConcluSaO de que toda a legisla@o nao citada fica 

sujeita a reforma, por acordo de vontades ( . . . ) .BO 

inicialmente propunha ser obrigatória em todas as empresas públicas e 

e em entes públicos que contratassem pela CLT e que tivessem mais de 50 

empregados. 

O projeto foi alterado Para que a exigência apenas se direcionasse a 

57 wagner D, ~ i ~ l i ~ ,  Revista LTr, ano 66, Abril de 2002, P. 402. 
58 G~~~~~~~~ de Souza Franco Filho, A nova lei da arbitragem e as rela$ões de trabalho, Sao 
Paulo: Ltr, 1997, p. 9. 
59 G~~~~~~~~ de Souza Franco Filho, Op. cit- P. 88. 
M] Vagner D. Giglio, op.cit.. P. 402. 



empresas com mais de 200 empregados. 

Em princípio também seriam de carater obrigatório, vindo a ser a lei aprovada 

de forma facultativa, o que Georgenor de Sousa Franco Filho Considera tenha sido o 

n6 g6rdio da lei e das C O ~ ~ S S ~ ~ S  ..." pois, como diz, "... tudo o que 6 opcional, ... 

facultativo, de livre escolha e fruto da vontade de cada qual, geralmente não dá 

v i  61 certo, ou não 6 implementado ... . 

Ocorre que tal decisão foi tcmada Porque as entidades sindicais, tanto as 

patronais como as dos trabalhadores, receavam, talvez de forma infundada, que os 

trabalhado seriam prejudicados pela força do controlador da atividade que 6 o 

patrão, enquanto que, estes, discutiam a criação de nova forma de estabilidade. 

ISSO levou as autoridades públicas a concordar com a mera autorização e não 

obrigatoriedade, obtendo compromisso dessas entidades de que envidariam todos 

os esforços para que se implantassem, em Pouco tempo, muitas Comissões, sob 

pena de o Governo torná-las obrigatórias. 

Jorge Pinheiro ~astelo", considera que a Lei 9.95812000 tem foros de 

inconst i~uciona~i~a~~,  pois impede O acesso a0 judiciário. 

Afirma ele que: 

[...I o acesso direto, atual e efetivo ao Poder Judicidrio 6 um direito inviolavel 

do cidadao e da pessoa humana, em especial na esfera trabalhista, 

todos os principias pmcessuais - basta ver as normas de competdncia do 

prooesso laboral - sao no sentido da facilitaçao do acesso Justiça e à 

Ordem Jurldica Justa. 83 

81 G~~~~~~~~ de ~ouza  Franco Filho, OP. cit., P. 89. 

8Z Jorge Pinheiro Castelo, Revista Trabalho 8 Doutrina n. 25, sob o titulo comissao de 
c~~~~~~~~~~ prbvia. ~ilosofia, ideologia e Interesses Envolvidos na Lei, Inconstitucionalidades, 
Perplexidades e Situaçbci EspecíficaS. Limitações, Exce~ões e Alternativas, p. 125. 
83 Jorge pinheiro Castelo, op  cit.1 p. 



Essa ofensa ao principio da inafastabilidade da jurisdição, segundo 

entendemos, está mal situada, já que, constituindo-se direito do cidadão e não tendo 

ele, como trabalhador, obrigação de aceitar qualq~er acordo diante das Comissões 

de Conciliação PrBvia, o mesmo acontecendo com o empregador, não há que se 

falar em estar sendo impedido o acesso ao judiciário. 

Justificar que esse impedimento ocorreria em virtude de haver a 

obrigatoriedade de ser percorrido 0 Caminho das Comissões antes de atingir o 

judiciário é projetar conclusão que não Se amolda ao direito dito violado. 

AO contrário, oferece-se ao trabalhador um meio mais rápido e possivelmente 

mais eficaz, não sendo impedido o acesso ao judiciário porque somente haverá o 

acordo se com ele concordarem as partes, estando 0 empregado representado por 

sua entidade sindical, enquanto que, em não havendo acordo, seguir-se-á o caminho 

judicial. 

NO entanto, as ponderações feitas pelo jurista vêm merecendo discussões por 

parte da doutrina e do judiciário, afirmando Castelo que: 

[ , , , I  as únicas condições da aç80 que se podem impor para se exercer o 

direito constituciona~ de açao e alcançar o julgamento do mbrito da 

 retensa ao processual sao aquelas que seiam inerentes à própria situaçao 

material processualizada, ou seia, as ijnicas condições da aç8o que se pode 

exigir sao aquelas que seiam inerentes a afriama/processualizada 'res 

iudicium deducta'. 

Segundo ele: 

[ , , , I  as condiçdes da aÇa0 jamais Podem ser tidas como condições de 

acesso ao Poder Judiciário. Sa0 elas elementos que possibilitam o respeito 

g instrumentalidade substancial. com a ação devidamente individuada ,,ao 
só pelos elementos da (Partes, causa de pedir e pedido), como pela 

possibilidade juridica, legitimidade de parte e interesse de agir. 65 

Jorge Pinheiro Castelo, Op. Cit., p. 125 
65 Ibid., mesma p.. 



porém, é de se aceitar que existem condições de ação que se apresentam 

violadas antes de ser o pedido deduzido em juizo, como 6 o caso da irregularidade 

de representaçao, incapacidade Para agir, etc., fatos que, inevitavelmente ocorrem 

fora do processo, mas antes dele. 

A Lei 9.958, de 12 de fevereiro de 2000, autorizou a criação de Comissões de 

Conciliaçáo PrBvia, impulsionada pelo Ministério do Trabalho, tendo sido oferecida 

oportunidade aos agentes da relação capital-trabalho de discutir o projeto de lei cuja 

finalidade foi de instituir ou criar meios Para que mais rapidamente fossem 

solucionados os conflitos trabalhistas. 

De início a previsão do texto originário era de que seriam de cria~ão 

obrigatbria, mas, em funçao de diversas discussões com entidades sindicais 

patronais e de trabalhadores, decidiu-se Por sua edição de forma facultativa, 

obtendo o Governo compr~mi~so de que essas entidades se aplicariam na 

inçtituiçâo, rapidamente, de diversas Comissões nos variados Estados brasileiros, 

fora de dúvida a conveniéncia social de se incentivarem mecanismos 

iddneos de a~t0~omPos i~ao dos dissfdios. pelos quais os sujeitos estariam 

aptos a definir, pela livre disposiçao da prbpria vontade, a melhor sentença 

que Iheç sirva ao interesse. Há nisso uma tendencia internacional e uma 

reflexao j& bastante sedimentada de sua importancia, bastando citar a 

~ecomenda@O n. 94 da OIT, que 6 de 1952. O momento histbrico e cultural 

permite apologia contra as formas autocornp~sitivas.~~ 

Diz Pugliese Ribeiro nesse artigo, que a dúvida Processual que a nova lei 

criou concerne à importancia social desta, mas ao limite em que se pode 

transitar para estimular os sujeitos adoça0 de uma via não jurisdicional de solução 

de conflitos, considerando que: 

66 Rafael E. Pugliese Ribeiro, Comissáo de Conciliat80 Prévia: Faculdade ou 0brigatoriedade? 
Revista Trabalho & Doutrina no 26, Editora saraiva, P.131. 



I...] vários aspectos precisa0 entao ser considerados, dentre eles: a) a 

avaliação critica do texto legal; b) a dimensao de aplicaçao da n o n a  

luridica e sua utilidade; c) a faculdade da tentativa conciliat6ria; d) a 

aushncia de preceito cominat6rio por na0 se dirigir 9 Comissao; e) a resewa 

ao principio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5 O ,  XXXV; f) o alcance 

da condiçao da açao ...).67 

A Lei 9958/2000 insere, na Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 625- 

A, segundo o qual: 

AS empresas e 09 sindicatos PODEM instituir Comissões de Conciliação 

Prévia, de composiMo paritaria, com representantes dos empregados e dos 

empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais 

do trabalho. 

Surge, de inicio, a questão sobre que Conflitos podem ser submetidos às 

Comissões e se há, efetivamente, a obrigatoriedade de antecipar-se a conciliação ou 

tentativa à apreciação jurisdicional. 

bem verdade que O artigo 625-D tamb6m inserido na CLT usa a expressão 

de que "qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida Comissão de 

Conciliação prévia se, na localidade da Prestação de Serviços, houver sido instituída 

a Comissão "0 ambito da empresa OU do sindicato da categoria". 

Rafael E. Pugliese Ribeiro entende que 0 artigo 625-D não está a limitar toda 

e qualquer demanda trabalhista a Ser obrigatoriamente submetida $I Comisçao de 

Conciliação, assim como também, segundo ele, não está a dizer que a locução 

demanda possa corresponder ao sentido de "toda demanda" trabalhista, 

Afirma o articulista que: 

" Rafael E. pugliese Ribeiro, oP. Cit.. P. 131. 





certo, segundo entendemos e como tem sido decidido no judiciário 

trabalhista que, havendo Comissão na localidade da prestação de serviço, 

obrigatório será submeter o conflito a ela e, não havendo conciliação e emitido o 

respectivo termo, aí sim estar O trabalhador autorizado a ingressar com a ação. 

Renato Rua de Almeida, 'em artigo Publicado sob o titulo de "O moderno 

Direito do Trabalho e a Empresa: Negociação Coletiva, Representação dos 

Empregados, Direito à Inf~rmaÇão, Participação nos Lucros e Regulamentos 

~nternos"~~, já alertou que: 

[...I a preponderancia do modelo legislado do Direito do Trabalho, 

caracterizado por uma legislaçao imperativa e, em algumas hipóteses, de 

ordem pública, nao oferece mais a eficácia necessdria para atender ás 

exigencias de justiça do mundo do trabalho. 

Defende o articulista que deveria a negociação coletiva passar a constituir 

por excelência, "a maneira mais eficaz de regular a relação de empregon, baseada 

na autonomia privada coletiva, evidentemente conclusa~ que se lança à autonomia 

privada individual, objeto da norma que autoriza a criação das Comissbes de 

Concjliação prévia, eis que se destina apenas a "... tentar conciliar os conflitos 

individuais do trabalho..." 

Entendemos que falha a norma relativa às CCPs por não estabelecer, ou 

melhor, esclarecer os limites de atuaçao dos conciliadores na direçáo do 

entendimento entre OS c0nflituoSos. 

sob pena de ser prejudicada a finalidade das CCP.5, devem os conciliadores 

ser apenas meros espectadores ou coordenadores das tratativas, sem descer à 

dos direitos em litígio, tarefa mais própria do mediador, que, em não 

havendo acordo, decide o litigio, como acontece no sistema de arbitragem. 

89 R~~~~~ de Almeida, Revista LTr, Vol. 62, Janeiro, 1998, p. 37. 



Consideramos que as CCPs somente têm condições de perpetuar-se como 

forma de conciliação extrajudicial quando houver alteração da Lei 995812000 

estabelecendo a forma do processo conciliatório, inclusive exigindo que a figura do 

conciliador tenha, ao menos, formação acadgmica que possibilite discutir, com as 

partes, o direito em conflito. 

Sábia a conclusão de Jose Roberto Freire Pimenta, Juiz do Trabalho titular da 

14a.  Vara de Belo Horizonte, s o b .  0 'papel do juiz na fase conciliatória, quando 

afirma ser ele: 

[...I fundamental, como instr~mento estatal de equalizaçao juridica de partes 

materialmente desiguais e de controle da aplicaçao das normas de ordem 

poblica que versam sobre direitos privados indisponlveis e sobre temas de 

interesse da sociedade em geral." 

Devemos entender que 0 conciliador nas CCPs deve, para atingir O fim 

objetivado pela norma, que é de limitar 0 mhnero de açues ajuizadas, também servir 

de instrumento para a equalização das Partes, conhecendo o direito discutido e 

sobre ele se manifestando. 

Deve-se ver que o conciliador: 

a) em primeiro lugar, nunca aceitar Passivamente a negativa inicial absoluta a 

um acordo ou 0s valores inicialmente propostos por ambas as partes, submetendo- 

os a críticas ob~etivas e fundamentadas (pois 6 muito comum, de um lado, que os 

reclamantes e seus advogados façam Propostas iniciais claramente exageradas 

frequentemente superiores, at8 mSm0 3 liquida~áo, do somatbrio de seus pedidos 

iniciais sendo igualmente costumeiro que as primeiras quantias oferecidas pelos 

demandados e seus procuradores, Por Seu valor excessivamente reduzido, sejam 

também claramente irrealistas e inaceitáveis), sendo útil que OS julgadores (leia-çe 

70 jos6 RobeltO Freire Pimenta, Revista LTr, ano 65, Fevereiro, 2001, p.155 e 161 



então conciliadores) que não tenham condiç8es de estimar rapidamente o valor 

potencial de cada pedido inicial em plena audihncia o façam previamente, por SI 

mesmos ou atraves de algum funcionário da Vara (leia-se, entáo, membro da 

Comissão); 

b) antes de fazer alguma Proposta financeira, deve o julgador (leia-se 

conciliador), ainda que rapidamente, apontar Para as partes as principais questaes 

controvertidas e, se possível, as dificuldades e 0s riscos reciprocas que correrao, 

caço o feito prossiga(1eia-se, caso seja buscada a prestaçao jurisdicional); 

C) (omissis); 

d) em contrapartida, dever8 ser desfeita a ilusão do autor, muitas vezes 

manifestada, de que poderá receber em acordo O total ou algo muito próximo da 

quantia que ele próprio considera devida (pois afinal de contas, nesse caso 6 

evidente que nada de vantajoso adviria da concilia~ã0 para a parte contrária e o 

reclamante, por sua vez, não estaria fazendo nenhuma concessão recíproca, 

elemento que, repita-se, é inerente a uma verdadeira transação). 

Esse deve ser o princípio para atuação do conciliador nas ComissBes de 

Conciliação prévia, sem O que O problema maior que se objetiva vencer ser8 

mantido, com o abarrotamento do judiciário trabalhista de novos processos, "ao 

permitindo que o sistema de conciliação extrajudicial prevaleça como forma de 

soluçao de litígios surgidos das relações trabalhistas. 

jos& pastore, em artigo publicado sob o título de "Comissões de Conci/iaç&o 

préviar, no jornal O Estado de SáO Paulo, em 21 de maio de 2002, página 82, trouxe 

ao conhecimento estatística dando conta de que, em apenas dois anos desde a 

edição da Lei g,g58/2000, foram instaladas 1.200 CCPs (Comissões de Conciliaçao 

prévia) que estão sendo usadas por empregados e empregadores para evitar a 



demora, o desgaste e as despesas das açbes trabalhistas, 30 delas da indústria, 

comércio e bancos. 

E que essas CCPs analisaram, nesse período, cerca de 80.000 casos, dos 

quais 76,5% foram conciliados, restando 23,5% que, por não resultar em acordo, 

motivaram o ajuizarnento de ações trabalhistas. 

Afirma ele, entretanto, que nem tudo sao flores, porque há alguns problemas 

que necessitam serem corrigidos, como 0 caso das rescisões de empregados que 

contem mais de um ano de serviço, mas que a rescisão não foi homologada com a 

assistência do sindicato; omissão de Parcelas e valores nos termos de e 

a cobrança de taxas pelas CCPs, quando em sua origem deveriam ser gratuitas, o 

mesmo acontecendo com O abominável Critério de cobrança de 'emolumentos 

cadoriaiç" para a expedição de termos de conciliação OU de conciliaçao frustrada. 

A despeito disso nota-se que 0 sistema ainda continua recebendo críticas, ao 

Iado de existirem práticas censuráveis por parte de pessoas que utilizam as 

Comisçõeç para obter vantagens indevidas. 

Em noticia publicada no jornal O Estado de Sáo Paulo ", constata-se que, em 

cedas ccps,  esta0 sendo praticando atas irregulares, cobrando-se taxas elevadas 

dos trabalhadores para conduzir as negocia@es, o que esth motivando intervenção 

do Ministério público do Trabalho e causando indignação da Presidência da 

~ ~ ~ ú b l i ~ ~  de acordo com o que foi informado Pelo Ministro do Trabalho, Carlos 

Jobim que, quando Ministro do Supremo Tribunal Federal, foi um dos maiores 

entusiastas da forma extrajudicial de solução de conflitos, realçando ser necessária 

a criaçao de mais atuais para a solução dos conflitos de natureza trabalhista, 

considerando de extrema validade a instituição das ComissUes de Conciliação 

" Edi@o de 28 de maio de 2002, P. 06. 



Prévia. 

Com0 dissemos, quando se encontrava em discussao a criação das 

Comissões de Conciliação Prbvia, OS Primeiros problemas que surgiram foram com 

respeito à estabilidade que seria garantida aos integrantes das ccps ,  desde a sua 

candidatura, como ocorre com as CIPAS (Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes). 

As entidades sindicais contrariaram fossem as CCPs obrigatbrias, com o que 

poderia ser dificultada a atuaÇã0 no meio dos trabalhadores. 

por sua vez, os empregadores Preocuparam-se com a possibilidade de ser 

criada mais uma forma de estabilidade, resolvendo O Ministerio do Trabalho alterar o 

projeto originário, deixando que as CCPs fossem de criação facultativa, mas 

obtendo, da Confederaçao Brasileira da Indústria e do Comércio, assim como das 

entidades sindicais, o co~promisso de que iriam trabalhar para que muitas ccps 

fossem instaladas no Brasil. 

A notícia antes mencionada, de autoria de Jose Pastore, indica que tal 

compromisso vem sendo cumprido, enquanto que a segunda, infelizmente, conduz- 

nos a considerar ser mais Um oportunismo que poderá alterar a forma de manter o 

controle sobre as CCPs, pelo Estado, retomando à ideia primeira de fazê-las 

tutelando, assim, a sua atuaçãO. 

Em nosso entender sempre consideramos mais oportuno que as ccps 

tivessem sido instituídas de forma obrigatbria, como 6 o caso das CIPAS, mesmo 

que limitadas a algum limite de empregados na empresa ou categoria. 

Talvez seja a forma mais prudente a adotar, para que continue a existir o 

sistema das conciiiaçaes extrajudiciais. 

~ ~ t ~ ~ d e m o ç ,  porém, que as Comissdes de Conciliaçáo Prévia vieram para 



ficar, constituindo-se em instrumento extrajudicial que irá, efetivamente, contribuir 

para a solução de conflitos trabalhistas. 

AS partes conflituosas têm meios Para encontrar a melhor forma que 

çolucione os conflitos relacionados com o Contrato de trabalho, evitando a busca 

pelo judiciário. 

O professor Irineu Strenger, em obra que lhe conferiu a cátedra de Direito 

Internacional Privado na Faculdade de Direito de São Paulo72 lembra que: "entre a 

vontade e o homem existe uma relação inseparável". 

E que, 

[...I no domínio da filosofia, Particularmente, a vontade se constitui 

verdadeiro centro da vida, Por um Processo de correlaflo dialética, ao qual 

se é levado pela incessante atividade do homem, que sempre propicia a 

revelaç80 de um mundo novo que acaba sendo a sua própria realidade 

subjetivo-objetiva. 

Nessa realidade subjetivo-objetiva 6 que se forma o conflito de interesses, 

em inúmeras obras filosóficas, desde Sócrates a Aristóteles, a 

constante busca pelos contornos da liberdade humana, da qual a vontade 6 um 

elemento ou fundamento. 

~ ~ ~ ~ l ~ e n d o  os problemas decorrentes da relação de trabalho vemos ocorrer a 

natural mobilidade do homem no sentido de dar uma direção à sua vida, e a função 

essencial da vontade parece ser a de reduzir ou ZImtentar esse processo conforme 

a intensidade náo dos impulsos OU exigencias subjetivas, mas tambbm de todas as 

inclinações resultantes da dinâmica existencial, como fala Jasper, citado por 

Strenger. 

72 Irineu strenger, Da Autonomia da Vontade, Za ed., SSlo PaUlo: LTr, p. 23 



O fato de permitir-se ao individuo participar diretamente na condução das 

diçcussaes sobre os direitos que acha ter, representa participação na vida coletiva, 

aprendendo a disciplinar-se, a resistir a certos impulsos e a desprender-se de seus 

egoísmos. 

Haverá, óbvio, necessidade educar-se a sociedade no uso dos instrumentos 

trazidos na lei que autoriza a criação das CCPs, sendo urgente fiscalizar a atuação 

das mesmas, afastando elementos que,. entendendo haver Oportunidades de ganho, 

atuam contrariamente ao que pretende O Poder Público. 

A lei 9,95812000 deve dar, como resultado, a conscientização dos limites que 

todos têm na discussão de Pretensos direitos, educando-se os indivíduos no sentido 

de que "uma educação liberal deve Procurar esclarecer e convencer, em vez de 

ordenar brutalmente, ajudando a vontade a se formar e a se tornar autgnoma, mas 

um esforço pessoal é indispensável Para aperfeiçoar essa autonomia" 73, sem o que 

inexistirá a de valer 0 sistema. 

Como deve ser objetivo de toda norma, satisfazer a uma coletividade e não a 

um indivfduo, dentro de Um senso comum a vontade somente poderá ser autbnoma 

quando estiver em observancia aos princ[pios c o n ~ t i t ~ ~ i ~ n a i s ,  justamente com a 

finalidade de evitar-se o arbltrio, preocuPaÇã0 de Orlando Gomes, como jB vimos, 

os valores jurídicos na0 tem sentido senão na medida em que derivem da 

vontade somente enquanto esteja ela unida a outras vontades, mas enquanto 

todas essas vontades estejam ligadas às pessoas, que no processo de 

intersubjetividade limitam reciprocamente a ação das mesmas. 

Quando invocamos a inevithvel incursao dos fundamentos S0ciol6gicos da 

vontade no plano do direito, tivemos, como escolha de raciocínio, certos 

doutrinários que demonstraram, com grande autoridade, 

73 Irineu Strenger, o p  cit., P. 29. 



a vontade coletiva pode tambbm se exteriorizar tacitamente na própria vida 

jurídica. 74 

NO preambulo da Constituição Federal do Brasil encontramos ser um dos 

objetivos do Estado a conviv&ncia pacifica, sendo certo que, através dos sistemas 

de conciliação extrajudicial inegável concluir-se que haver& maior aproximação dos 

indivíduos quando discutindo Seus direitos e procurando conformar os limites da 

solução, mediante expressão de suas vontades. 

0 s  homens seriam objeto da nOrmaça0 jurídica com o conceito nAo s6 de 

seres unicamente individuais, mas, tambbm de seres unidos em múltiplos 

conjuntos organizados nos quais domina a vontade dos homens reunidos e 

que, portanto, se apresentam a nossa consideraç80 natural e jurídica como 

unidades capazes de vontade, capazes juridicamente, podendo, em 

conseq06ncia, ser qualificados de entes coleti~os.~~ 

A declaração de vontade resultante dos acordos extrajudiciais representa a 

capacidade do homem de reger-se Por si mesmo, OU Sua Capacidade de agir 

espontaneamente 

Em outros termos - afirma Irineu Strenger - autonomia pode ser entendida 

num sentido mais amplo, COnIo a condiçao de uma pessoa ou Coletividade 

que determina por Si mesma a lei a que se submete. 78 

Sobre o papel da vontade no direito várias foram as posiçdes assumidas, e 

principalmente, na fase de predominância do direito natural e daqueles que 

circunscreviam o direito ao ideal de Justiça. 

Originou-se um ambiente de inspiração voluntaristica, como reação ao 

predom[nio de uma metafísica jurldica, a qual, impossibilitada de apontar 

objetivamente o justo, criou a tendência de alicerçar o direito sobre a vontade, 

74 Irineu Strenger. o p  Cit., P. 35, 
75 

76 
Ibid., p. 35. 
Ibid.. p. 50. 



Rudolf von Ihering, em L'evol~fion du dfoit, citado por Strenger 77 , esclarece 

que: 

[ . . . I  a vontade n8o é outra coisa sen8o o objeto e a força motriz dos 

direitos. A verdadeira inteligbncia pratica dos direitos somente pode 

adquirir-se com a ajuda do principio da vontade ou do poder. 

Essa "verdadeira inteligência prática dos direitos" a que Ihering se refere, 

conduz ao pensamento sobre a relação entre vontade e poder, sendo certo que, 

derivando a lei dos poderes instituídos em razão da vontade daqueles que elegeram 

seus legisladores, coerente 6 admitir que esteja a vontade acima do poder. 

Quando ao início con~luím0S constar a vontade insculpida na Constituição 

Federal corno direito fundamental, posicionamo-nos j~~ tamente  neste caminho, visto 

que as normas djsciplinadoras de sistemas de solução extrajudicial de conflitos, 

como 6 o caço das CCPs e, tamb4m, da arbitragem, que trataremos a seguir, nada 

representam que a prevalência da vontade sobre O poder, respeitados 0s 

norteadores do viver em sociedade, Sem 0 que, aí sim, haveria o arbítrio. 

Deixando de lado a discussão sobre a força cogente das normas, 

equiparando toda uma sociedade que as deve seguir e obedecer, vemos que a 

evolução do direito no respeitante à ~revalencia da vontade tem sido barrada 

justamente quando as autoridades detentoras do poder limitam a possibilidade das 

de decidir o melhor caminho Para a solução de Seus problemas ou litígios. 

E apenas a fim de manter sistemas ou ~rincfpios que já não mais se justificam 

e que a pr6pria sociedade clama Por estarem superados, seja porque não 

comportam mais adeq~a~áO a0 que pretende, sela Porque devem ser interpretados 

mais condizentemente à realidade .em que estamos, Como 6 o caso da 

77 Irineu Strenger, op. cit., P. 60. 



inafastabilidade da jurisdição. 

Apesar de atingir os objetivos de dar vontade individual oportunidade de 

disciplinar a soiução dos conflitos, triste 6 concluir que as normas recentemente 

editadas, como exemplo a das Comissões de C0n~i l ia~ã0 Prévia, somente vieram à 

lume com o fim de tentar reduzir a quantidade de processos que se amontoam nos 

tribunais e não de reconhecer que 0 direito deve evoluir nesse caminho. 

Apesar disso devem as norms, mesmo que com fins diversos, ser utilizadas 

com amplitude, de forma a que, em curto espaço de tempo, demonstrem que a 

vontade das partes tem força suficiente a solucionar as contendas de forma mais 

prática e rápida, operando-se, também, a tão almejada justiça. 

A deduçao forçosa de quanto ficou dito é que nao se pode evitar que a 

manifestação da vontade entre no mundo juridico como ato ou como 

negócio jurldico. O principio de que se parte 6 sempre da autonomia ou do 

auto-regramento da vontade, como diria Pontes de Miranda, naturalmente 

sob a compuls8o das regras jurídicas wgentes. dispositivas e 

interpretativas, que, entretanto, nunca SaO suficientes para justificar a 

ineficácia daquela categoria jurídica.'' 

E que: 

~mposslvel e incompatlvel com a experi6ncia jurídica levar-se, como 

pretendem alguns, a conseq~~ncias extremas a doutrina que nega a 

autonomia da vontade que pode converter-se numa regulamentaçao tiranica 

e resultar na destruigo da Prosperidade que produz a livre atividade, como, 

aliás, se comprovou recentemente na Uniao Soviética, que depois de varios 

anos de experiencias e diversas alternativas fez restaurar certa liberdade na 

contratação privada. 

O principio da autonomia da vontade foi abordado por grandes nomes, como 

Clóvis Beviláqua, pontes de Miranda e Amílcar de Castro, centrando suas 





8. A JURISDIÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

De acordo com Wolney de Macedo Cordeiro, o nosso sistema de regulaçao 

das relaçaes de trabalho aparentemente Privilegia as formas de autocomposiçao e 

heterocomposição sem a intervençáo estatal. 

O Estado apenas atuana em. sikJaçóes nas quais não se concretizasse a 

solução dos conflitos coletivos de trabalho, segundo consta do artigo 114 da 

Constituiçáo Federal de 1988, que estabelece, como pressuposto para a intervençao 

do Estado na composiçao dos conflitos coletivos, a tentativa de solução através de 

outras formas negociadas, a saber, a conciliação, a mediação e a arbitragem, 

Somente depois de percorridas essas Possibilidades é que seria ao 

Judiciário Laboral intervir e impor uma soluça0 para 0s embates coletivos, através do 

de normas e condições de trabalho, nos limites impostos pela lei 79, 

Trata a Constituiçao Federal, Pois, de limitar a atuação da jurisdiçao, em se 

tratando de conflitos coletivos de trabalho e não de conflitos individuais. 

A instituição, mesmo que náo forçada, das ComissBes de Conciliação Prévia 

ou ainda, o do sistema de arbitragem, Para a solução dos conflitos individuais 

de trabalho motivaram rnanifestaçaes de juristas sobre estar sendo impedido o 

acesso ao judiciário e, Com isso, prejudicando o Princfpio da inafastabilidade da 

jurisdição garantido na Constituição Federal. 

O saudoso mestre Valentim Carrion sempre se mostrou favorável à 

flexibilizaç.o das normas trabalhistas e dos sistemas voltados a formas extrajudiciais 

de nas relações trabalhistas. 

79 wolney de p.,lacedo Cordeiro. Revista LTr, ano 62, Junho, 1998, p.754 



Quando do Congresso voltado a comemorar o 50° aniversário da 

Consolidação das Leis do Trabalho, organizado pelo Tribunal Superior do Trabalho 

em Brasllia n o  dia 29.10.1993, proferiu ele palavras que muito ferem a s  oposiçbes 

que se postam contra a evolução do Direito do Trabalho, que valem ser reproduzidas 

na parte que respeita ao tema: 

[...I No que se refere CLT processual, ou seja, o capltulo referente A 

administraçao dos litígios, devemos apregoar que ela se constitui no melhor 

código de processo do trabalho que poderíamos ter; talvez porque na0 

foram processualistas que a fizeram e. na0 obstante se destinasse ao 
procedimento administrativo, tornou-se Plenamente eficaz no processo 

judiciário do trabalho: representou avanço e modernizapo na soluçao dos 

litígios; teria sido muito diferente se as lides trabalhistas houvessem caldo 

no procedimento comum. 

[...I Acontece que na0 só em SBO Paulo, capital. mas tambdm nas outras 

cidades de haver Juntas que levam mil dias para terminar um processo; ou 

seja, o autor da aÇao, o reclamante, comparece & audiência, I@ a 

contestaçao, e frustrada a tentativa de acordo, fica ciente de que devera 

voltar muitos meses apbs; depois, terminada a instruç80, o trabalhador 

respira aliviado atb que o advogado lhe informa que a sentença demorará 

mais de um ano. E o desespero. 

Mas nao podemos nos conformar por mais tempo com nossa Justiça 

ineficiente. Temos que Saltar. A Justiça do Trabalho nao pode participar 

direta ou indiretamente das Causas de insatisfaçao que produz essa 

convuls80 social latente que esta Por toda parte. Se o Executivo e o 

~~gis lat ivo t@m que se purificar, a Justiça do Trabalho tambem deve faz&-10. 

A iniciativa deve partir de nossas maos. melhor que de maos externas. NO 

País muito se desejam 'maos limpas' para a Justiça em geral e em todos 0s 

inclusive no de sua efichcia. 

[...I ColBgio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do 

Trabalho do Pais debateu e elaborou um projeto permitindo a cada TRT do 

pais, de acordo com as peculiaridades e necessidades de cada localidade, 

o credenciamentO de 6rgaos de ConciliaçBo e Arbitragem extrajudi~iai~. 

Seria condiçao para propor aÇa0 ter Passado por algum desses órgaos. A 

própria petiçao inicial do advogado ou a simples indicaçao das 



reivindicações seria suficiente; se em trinta dias nao houvesse acordo. 

automaticamente poderia dar-se o ajuizamento. Nenhuma burocracia, 

nenhum cabide de emprego. nenhuma despesa para a Uniao. Poderiam ser 

credenciadas. as comissbes intersindicais; as CIPAS; as comissbes de 

f8brica; postos do Ministério do Trabalho; os juizes classistas, etc., etc. A 

importancia da conciliaçao como expressao da participaçao dos 

interessados na soluç80 dos litígios pertence ao mundo moderno do Direito 

Processual. A conciliação 8 um ato participativo da sociedade e 8 superior & 

sentença. que 6 heterdnoma e portanto, estranha. Os processualistas hoje 

se reúnem nao tanto Para descobrir novos conceitos de alguns institutos, 

mas para propor meios.de efetividade B Justiça.. 

Enquanto alguns apenas se preocupam em criar mais juizes e mais Juntas, 

todos coincidem em afirmar que na0 est8 ai a soluçao e que temos de ir por 

outro caminho. 

A constitucionalidade do Projeto foi objeto de reconhecimento por 
processualistas modernos, de grande mérito, como Ada Pelegrini Grinover, 

Candido Rangel Dinamarca e Outros; para eles, inconstitucional B impedir o 

direito de açao e na0 lhe colocar requisitos facilmente transponiveis em 

pequeno espaço de tempo. 

A[ Palavras que majestosamenk demonstram que não 4 o momento de 

levantar-se bandeiras contra esses novos e avançados Sistemas extrajudiciais com o 

argumento de estar-se afastando 0 direito à jurisdiçao, pois de nada vale ao 

trabalhador em razão de não Se estar oferecendo a ele outra melhor forma. 

Lamentou Valentim Carrion o fato de ter o projeto recebido emendas espúrias 

que nada tinham com a matéria e 0 desfiguravam, afirmando ser "difícil 

desatravancar", lembrando o que disse Dinamarca: "levemos as nossas propostas 

aos centros de decisão", ou seja, deixemos que 0s envolvidos no problema decidam, 

como ocorreu e permitiu a edição da Lei 9958/2000, criando as Comissões de 

Conciliação Prévia 

80 valentim Carrion, A CLT P ~ O C ~ S S U ~ ~  e a Celeridade. Revista de Direito do Trabalho, M~~~~ de 

1994, 85, São Paulo: Revista dos Tribunais, pp.47-50. 



Náo resulta em nada, assim, discutir-se o aspecto d a  aventada 

inafastabilidade da jurisdiçao, visto que a grita popular exige que, se a jurisdiçao hoje 

não atende a seus anseios, 0 Estado deve oferecer outros meios que possam 

superar o descontentamento que se generaliza. 

Segundo Thomas Malm, Juiz do Trabalho em São Paulo: 

Percebe-se. hodiernamente, nltida tendencia valorizada da soluçao 

autocompositiva dos conflitos em oposi@o à soluçao jurisdicional. AIBm da 

morosidade do pròcesso, resultante na0 apenas do volume de a ç b s  

ajuizadas (e, portanto, solúvel Como atestam as proposiçdes ao inicio deste 

trabalho relatadas) - refere-se às palavras de Valentim Carrion no 

Congresso a que antes nos referimos - mas, tambbm, do respeito ao 

principio do devido processo legal (em wnsequhcia, inafastável) outros 

aspectos negativos da soluçao jurisdicional devem ser relacionados. Um 

deles, pouco falado mas de extrema importancia, B o que resulta da 

wnstatação que, com muita freqti6ncia as partes não conseguem fazer 

prova robusta dos fatos que apóiam tanto a pretensao quanto a defesa, isto 

quando nao ocorre a total ausencia de provas. o que implica em decisbes 

absolutamente divorciadas da realidade, porque se apbiam em uma verdade 

processual distante da verdade real. Um outro aspecto negativo da 

jurisdição 6 aquele que decorre da prbpria lei que cabe ao magistrado 

aplicar. Como ensinava Carlos Marimiliano, pode o Juiz 'melhorar o 

dispositivo, graças à interpretação larga e hhbil; porBm não negar a lei, 

decidir o contrrlrio do que a mesma estabelece'; E 'todo direito escrito 

encerra uma parcela de injustiça. Parece justa a regra somente quando as 

diferenças entre ela e o fato $80 insignificantes, insensiveis. ..,sob outro 

prisma, são as palavras do eminente Wagner D. Giglio '... a lei tende para o 

justo mas com ele não se confunde. Justo nao 6 o mesmo que legal, e por 

isso o acordo entre as partes Pode, teori~amente, ser justo sem se amoldar 

aos termos da lei'. De todo 0 exposto resulta a convicç8o de que se deve 

envidar todos os esforços no sentido de valorizar a autocomposiçao dos 

conflitos do trabalho. inclusive 0s individuais. No entanto, 6 imperioso, 

especialmente diante da proposta de criaçao de uma instancia prévia da 

conciliaçao, que se repense e seia reconstruida a teoria da renúncia e da 

no direito individual do trabalho,'' 

81 Thomas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p o S i ~ ~ o  nos conflitos Individuais do trabalho, renúncia e transasão 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15' Regiao, no 2, Sao Paulo: LTr, 1992. 



Melhor seria dar ao inciso XXXV do artigo 5' da Constituição Federal O 

entendimento de que sua finalidade 8 garantir, nas palavras de Jos8 Afonso 

da Silva 

I...] o direito de invocar a atividade jurisdicional sempre que se tenha como 

lesado ou simplesmente ameaçado um direito...". 

É certo que a Lei 9.95812000 na0 impede invoque o trabalhador a atividade 

jurisdicional ao prever que as demandas devam, previamente, ser 

submetidas às Comissóes de ConciliaçBo Prbvia, pois nao tem ele qualquer 

obrigação de aceitar acordos que não representem sua vontade. 

Seria, como escrevp Eios Roberto Grau 83, ver O direito como um sistema 

jurídico aberto, n8o fechado. 

Aberto no sentido de que 8 inCOmplet0, evolui e se modifica. A abertura do 

sistema científico decorre da incompletude e da provisoriedade do 

conhecimento científico. 0 sistema objetivo 8 dinamito, suscetlvel de 

aperfeiçoamento. O direito 4 produto histórico, cultural, está em contínua 

evolução. Dele dizia von Ihering (190018-9) ser qual Saturno, que devora 

seus próprios filhos e rej~venesce superando o seu próprio passado. Como 

a realidade, onde nasce e em reiaç80 h qual se p6e, na0 4 esthtico. 

Ainda, que: 

A funçao do direito, para Kelsen. 4 a de permitir a realizaçao de fins sociais 

que nao podem ser atingidos Sena0 atrav6s dessas forma de controle social 

- o direito nao B um fim; 6 um meio; quais sejam esses fins, isso varia de 

sociedade para sociedade: esse 8 um problema histórico, não um problema 

que possa interessar h teoria do direito. 

Neste momento deve-se perquirir por aquilo que seja a forma mais apropriada 

para que se atinja um viver saudavel, onde as pessoas litiguem menos, sejam 

menos belicosas. 

O afastamento do Estado de algumas formas de conflitos, deverá 

proporc~onar maior entre 0s indivíduos e, com isso, incentivando o 

diálogo que poderá resultar nessa sociedade livre, justa e solidária de que fala o 

82 JOS8 Afonso da silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. 6' ed.. São paulo: Revista dos 

Tribunais 1990. P. 3T2. 
83 Eras G ~ ~ ~ ,  O Direito Posto e O Dlrelto Pre~supoSto. Sao Paulo: Malheiros, 1996, p, 19, 



inciso I do artigo 3 O  da Constituição Federal. 

Procurar entravar, como dizia Valentim Carrion, a atualização do direito, 

seivindo-se de principias que possam estar merecendo revisão por motivo da natural 

evolução da sociedade e de suas exigências, B andar em sentido contrário ao 

tempo. 

Assim, melhor é entender que a jurisdição deve estar a serviço do cidadão, 

que poderá invocá-la quando se sentir molestado, como no caso do presente estudo 

depois de ter buscado a s0luÇão de Seu conflito através das Comissões de 

Conciliação PrBvia ou, ainda, do Processo de Arbitragem, não tendo encontrado 

a seus anseios na primeira ou, no Caso de solução arbitral, quando mereça 

a sentença resultante revisão judicial, 0 que não deixa de ser permitido. 

Almejar um Estado de Direito cada vez mais apurado, isto 6, um Estado 

que, de maneira institucionaiizada. reconheça e ampare os direitos 

fundamentais do Homem; e. albm disto. aspirar pelo evento de um sistema 

representativo em que haja de fato representaçao - eis aí dois ideais que 

merecem ser qualificados de autdnticos. E autdntiws sao, por certo, pois 

que brotam, na0 de m~thveis circunst8ncias histbricas e culturais, mas sim 

da própria natureza política do ser h ~ m a n o . ~  

Entendemos que os fins do Estado, hoje, se voltam a oferecer ao povo 

condiçaeç de exercer a liberdade e viver com a dignidade que a Constituição Federal 

de 1988 propugna e, como diz Ignácio da Silva Telles, "...se os meios não se 

ajustam aos fins almejados, devem 0s meios ser substituidos, e não OS finç.,,"85 

E, de acordo com Chaim Perelman: 

Como o direito tem uma funçao social para cumprir, na0 pode ser 
concebido, de modo realista, sem referencia A sociedade que deve reger. c 

~4 ianacio da Silva Tejjes, A experiência da Democracia Liberal. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 

1977, p. 1. 
Ignácio da Silva Telles. Op. cit., P. 162. 



porque o direito, em todas as suas manifestaçbes, insere-se no meio social, 

que a sociologia do direito adquire, em nossa concepçdo do direito. uma 

importancia crescente. 

Em uma sociedade democratica, B impossível manter a visão positivista do 

direito, segundo a qual este seria apenas a expressa0 arbitraria da vontade 

do soberano. Pois o direito, para funcionar eficazmente. deve ser aceito e 

não só imposto por coaçao. 

Sobre o tema versando sobre a obrigatoriedade de, antes do ajuizamento do 

dissídio individual, ter o pleito que Ser submetido à Comissão de Conciliação Prévia 

e com isso, discutindo-se O direito de acesso ao Judiciário, o Tribunal Regional do 

Trabalho da 2a Região - Sã0 Paulo, proferiu a seguinte decisão que demonstra 

de que deve o mecanismo ser incentivado. 

Thereza Christina Nahas manifestando-se sobre decisões judiciais que se 

colocam favoráveis ao entendimento de que a determinação de, primeiramente, ser 

diçcutido o conflito perante as Comissões de Conciliação PrBvia, ressalta ser um 

tema altamente pol&mico, considerando que: 

[.,.I efetivamente não se pode dizer que a formação das Comissbes de 

Conciliação ou Núcleos Intersindicais seja violadora da norma 

Constitucional de acesso á justiça". c preciso entender. de uma vez por 

todas, que o Poder Jurisdicional 6 muito mais que do simplesmente declarar 

o direito ao caso concreto. 0 Estado, pelo exerclcio desse Poder, 

demonstra sua soberania e sua funflo de colocar fim ao conflito de 

interesses, ainda que Por outra via que não a do Poder Judiciário. 

Necessário se faz a busca de vias alternativas que possam atender e 

colocar fim aos conflitos de interesses e, por que nao, permitir que tal 

soluçgo ocorra dentro do Próprio sindicato ou sob sua fiscalização quando 

se tratar de ComissBes de Conciliaçao. Relega-se ao movimento da pesada 

,&quina estatal a resolução de questbes que apresentem um plus de 

conflituosidade sem que nessa esfera se possa tentar. igualmente, a 

conciliação. 

88 Cha.im perelman, ~ 6 ~ i c ~  Jurídica. Sao Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 241 
87 Thereza Christina Nahas, Repertório de Jurisprud~ncia IOB - Ia quinzena de fevereiro de 2002. 
no 212002 -caderno 2 ,  P. T4, 



As Comissbes de Conciliaçao Prbvia, 6rgaos formados no interior das 

empresas sob a fiscalizaçxlo sindical; e os Núcleos Intersindiceis, formados 

dentro dos Sindicatos, vem somar a gama de açbes que o Poder Público 

vem tentando conceder ao Sindicato. acreditando, cada vez mais, na 

eficiéncia de sua intermediaçao e fiscalizaçao. Tanto os Sindicatos lutaram 

por todas essas açbes, desde a Revoluçao Industrial, quando efetivamente 

se formaram. 

Dizer que tais órgaos trariam prejuízos ao empregado ou feriram o direito de 

açao 6 argumento por demais falacioso e demonstra a incompreensao, 

quiça auséncia de leitura, da lei instituidora. A um, porque o legislador na0 

pretendeu forçar a.negociaçao, jB que o número de acordos em ações 

trabalhistas demonstraram que muitas vezes o trabalhador aguarda por tres 

meses ou mais a possibilidade de se conciliar e resolver seu conflito. A dois, 

porque a provocaç8o da Comissao ou Núcleo gera a imediata interrupçao 

da prescriçao para a PrOPOSitUra da ~ H o  em sede judicial. A tr4s. porque a 

parte pode simplesmente na0 ter interesse em se conciliar ou conciliar-se 

parcialmente, podendo, em seguida, provocar o JudiciBrio. A quatro, porque 

nao podemos acreditar ou esperar que nossos sindicatos nao tenham poder 
de fiscalizaçao ou queiram causar prejuizos a seus representados. N ~ O  

olvidemos que nossos sindicatos sao estabelecidos por categoria e, uma 

vez formados, presume-se tenham legitimidade para representar seus 

membros (art. E0 da ConstiiuiçAo Federal) '' 
Esse amolda-se a o  que nos  filiamos, pois o sistema de 

conciliação extrajudicial deve ser entendido como forma de flexibilização d a s  normas 

que o Poder Público deve colocar à disposição dos envolvidos no 

conflito, devendo ser incentivada toda e qualquer providencia que tenha por meta 

satisfazer os anseios da popula~ao trabalhadora. 

Deixar de utilizar um sistema sob o argumento único de que ha 

inconstitucionalidade e ofensa a o  prlnclplo d a  Inafastabllidade da jurlsdlçao que, 

como se ,,iu, em não acontece, Porque também Se constitui direito do 

trabalhador, 6 lançar-se a o  mala fundo dos Poço6 a tentativa de vencer o grave 

rab, ema que se apresenta no judiãhrio trabalhista. 



9. A ARBITRAGEM NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS 

Quando da promulgação da Lei 9.307, em 23 de setembro de 1996, dispondo 

sobre a arbitragem no direito brasileiro, diversos juristas passaram a discutir sobre 

se poderia ela ser aplicada às rekIÇões de trabalho, havendo nomes ilustres que se 

firmaram favoravelmente, enquanto clue outros não menos ilustres colocaram-se 

contra. 

0 aspecto que muito influenciou aqueles que se postaram contra foi o 

entendimento de que, no conceito atb hoje adotado em direito do trabalho, de que o 

empregador é a parte forte da relação de emprego e o empregado aquele que não 

detém qualquer força, no momento em que fosse discutido o dissidio resultante 

desça relação, a força coativa prevaleceria sobre todos os aspectos, o que também 

foi argumento quando apreciada a lei das Comissões de Conciliação Prévia. 

Essa linha de pen~amento, que sempre exerceu grande prejuízo na relação 

capital-trabalh~ e que merece total repulsa, não tem qualquer razão de ser quando 

vemos que, no direito laboral, colocados a semiço e PrOteção do trabalhador 

entidades de classe As quais compete, melhor dizendo, 6 imposta a obrigaçao de 

defender os direitos dos trabalhadores. 

Qcorre que algumas entidades profissionais têm deixado de Corresponder 

com a finalidade para a qual foram constituidas, situando-se mais politicamente do 

que na defesa dos interesses dos trabahadores. 

A história nos mostra que a maioria dos sindicalistas acaba por utilizar-se dos 

sindicais para, ao contrhrio da sua finalidade primeira, integrar-se na politica 

sob o argumento de que, no parlamento, poderiam mais definitivamente lutar pela 



classe. o que em verdade não ocorre com tal efetividade. 

0 não USO Ou aplicação do sistema de arbitragem em nosso direito da-se em 

função de postura censurável dos sindicatos, apesar de entendermos perfeitamente 

aplicável a Lei 9.307196 aos Contratos de trabalho, já que sua finalidade, como se 

encontra no artigo 1°, é a de possibilitar às pessoas capazes de contratar, valer-se 

de suas normas. 

No direito do trabalho somente enC3ntram0~ a possibilidade de celebração de 

contrato de trabalho entre pessoas capazes, constituindo proibição constitucional o 

trabalho por menores de 16 anos. Falamos, assim, de pessoas capazes de 

contratar, com o que inegável a possibilidade do USO do sistema de arbitragem, 

Como já abordamos, persiste o problema, no judiciário trabalhista, do 

abarrotamento de processos, continuando a busca de soluções que possam atender, 

senáo a vontade popular, a necessidade de solidificar a rapidez da prestaçao 

jurisdicional, revigorando a importancia que merece o judiciário. 

O prestígio a manifestação da vontade não seria o fim do controle estatal, 

limitada à estrita observancia das normas constitucionais, 

especialmente 0s princípios que objetivam assegurar o convívio social harmbnico. 

Seria o reconhecimento de que a justiça tambbm pode ser obtida fora do 

manto judicial, não expressando, com isso, ofensa a0 estado de direito ou 

em arbítrio. 

Um dos pontos que motivaram grandes discussdes sobre a possibilidade de 

uso do sistema de arbitragem nas relações trabalhistas foi O fato de estabelecer o 

,*igo 10, da Lei 9,307, de 23/09/1996, que as Pessoas capazes poderão valer-se da 

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos pafrimoniai~ disponíveis. 



O que seriam esses direitos patrimoniais disponíveis, já que, em sua grande 

maioria, os direitos trabalhistas são considerados indisponíveis e, por consequência, 

nao podendo o litígio que a eles se refere ser discutido na esfera da arbitragem. 

A esse respeito, escreveu Maurlcio Godinho Delgado, Juiz do Trabalho em 

Belo ~orizonte~~,segundo o qual a doutrina destaca o principio da indisponibilidade 

dos direitos laborais como um dos nucleares do Direito Individual do Trabalho, 

princípio esse que concretiza: "...no ambito da relação de emprego, a natureza 

impositiva característica à vasta maioria das normas juslaborais ...". 

Seria esse princípio: 

I...] velcuío principal utilizado pelo Direito do Trabalho, para tentar igualizar, 

no plano jurídico, a assincronia clhssica existente entre os sujeitos da 

reiaçao socioecon8mica de emprego ... 

comum à doutrina valer-se da expressão irrenunciabilidade dos direitos 

trabalhistas para enunciar o principio da indisponibilidade. 

Considera Maurício Godinho Delgado que a expressão irrenunciabilidade não 

parece adequada a revelar a amplitude do Princípio enfocado, pois a renúncia e ato 

enquanto que o princípio da indisponibilidade iria mais além do simples 

ato unilateral, "...interferindo tambbm nos at0.S bilaterais de disposição de direitos 

(transação, portanto)..." 

Lembra que não é todo tipo de supressão de direitos trabalhistas que a 

legislação imperativa estatal inibe, dando como Possível a supressão de direitos pela 

renijricia ou pela transação, "...ao lado da composição e da conciliação...", com o 

que portanto, a aplicação ou uso das regras da arbitragem nos contratos 

de trabalho. 

89 Mauricio ~ ~ d i ~ h ~  Delgado, A ess6ncia do Direito do Trabalho, Revista LTr, ano 65, outubro, 

2001. p. 1173. 



A indisponibilidade será absoluta, quando O direito trabalhista tratado merecer 

uma tutela de nível de interesse público, considerando como tais, a t[tulo 

exemplificativo, o direito à assinatura da CTPS, ao salário mlnimo, à incidência das 

normas de proteçáo à saúde e segurança do trabalhador ou, ainda, quando o direito 

enfocado estiver protegido por norma de interesse abstrato da respectiva categoria 

profissional 'O. 

Por sua vez, será relativa a indispanibilidade "...quando a vantagem jurldica 

enfocada traduzir interesse individual ou bilateral simples, que não caracterize um 

padrão civilizatório geral mínimo firmado Pela sociedade política em um dado 

momento hist6rico ...", o que se Passa, Por exemplo, com a modalidade do salário 

pago ao empregado ao longo da relação de emprego (salário fixo versus salário 

variável), hipótese em que pode haver a alteração licita, desde que na0 produza 

efeito prejudicial ao trabalhador, Com0 bem prevê 0 artigo 468 da Consolidaç~o das 

Leis do Trabalho. 

O Comitê de Experts e a Comissão de Direitos Sociais do Mercoçul são os 

competentes para conhecer dos assuntos relacionados com os direitos, as 

liberdades fundamentais e o cumprimento da prbpria carta. 

A Comissão será composta por um representante governamental, um das 

entidades de trabalhadores e Um das entidades de empregadores de cada pais, 

Velará a mesma pelo cumprimento do expresso no texto da lei e buscará o seu 

estatuto para ser aprovado pelo Grupo Mercado Comum. 

90 Maurício Godinho Delgado, Op. cit., P. 1174. 



O Comitê de Experts zelara, além e Outras funções, pela maior efetividade g 

Carta e aos direitos por ela reconhecidos. 

AS organizações sindicais poderão denunciar a este Comite qualquer violação 

aos direitos ou liberdades fundamentais. 

Nas negações ou ~ I u ~ ~ s C I U ~ ~  espécies de descumprimento dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores que dê l~cros aos seus infratores, os demais 

Estados poderão requerer a aplicação da direitos compensatórios equivalentes aos 

previstos nos regulamentos contrários ao "dumping" social para que sejam 

concedidos subsídios diretos ou indiretos remediadores aos prejudicados no 

mercado. 

O Conselho do Mercado Comum regUlamentará a criação e funcionamento de 

um tribunal regional que garanta a aplicação efetiva dos direitos e garantias 

estabelecidos pelas presentes leis. 

A utilização do Convênio 144 da OIT no sentido de que o mesmo determina 

inicialmente as características que deverão ter 0 órgão a ser criado para atender as 

questões sociais nos países signatários. ele Convenio a respeito de consultas 

tripartiteç para a promoção da aplicação de mrmaS internacionais de trabalho. 

j á  no Protocolo de Brasília Para a Soluça0 de Controv6rsias, resta expresso 

que as mesmas surgidas nos países do Mercosul sobre interpretação, aplicação ou 

descumprimento do Tratado de Assunçao, de Seus acordos e das decisões do 

Conselho e do Grupo do Mercado Omum Serao submetidos aos procedimentos 

nele expressados. 

os procedimentos supramencionados iniciarao com as negociações diretas 

no prazo e quinze dias. Logo após este Passo, na0 Se obtendo sucesso nas 

mesmas, seráo as mesmas ao Grupo Mercado Comum. Assim, no final 



deste processo, serão emitidas recomendaçóes para a solução da controvérsia, no 

prazo de 30 dias. 

Fracassadas as tentativas anteriores, as partes comunicarão A Secretaria 

Administrativa a sua intenção de recorrer ao procedimento arbitral. 

A Secretaria Administrativa tem a seu encargo os procedimentos e todo o 

desenrolar do procedimento arbitral. 

O procedimento arbitral será efetiwdo em um tribunal "ad hoc" composto de 

trés árbitros nomeados dentre a lista apresentada pelos países à referida Secretaria. 

Cada país apresentará um número de 10 árbitros nesta lista, sendo tudo isto com o 

conhecimento dos demais envolvidos. 

Os árbitros serão um de cada país envolvido com respectivo suplente e um de 

terceira nacionalidade, escolhido de comum acordo entre as partes. Caso não exista 

este acordo, será promovido 0 sorteio do mesmo. Deverão os mesmos ser 

reconhecidos em suas áreas COmo juristas de compet&ncia. Persistindo o 

desentendimento entre os participantes, será competente um único árbitro. O 

arbitral é público e deve garantir 0 direito de cada um alegar e provar 

os seus argumentos. Por fim, serão tomadas medidas liminares quando realmente 

necessárias. 

O tribunal decidirá a controvér~ia baseado nas disposiçóes do Tratado de 

Assunção, dos acordos das partes, das decisões do Conselho do Mercado Comum, 

das resoluções do Grupo Mercado Comum e dos princípios e disposiçóes do direito 

internacional aplicáveis à matéria, além do USO facultativo da equidade. 

Em noventa dias será expedido documento escrito com a decisão do tribunal, 

O laudo arbitral adotará o critério da maioria, será fundamentado e assinado pelo 

presidente e pelos demais árbitros não a~elável e terá força de coisa julgada, 



As partes arcarão com as despesas que tiverem com os árbitros escolhidos 

além de todo o procedimento arbitral. 

Pessoas físicas ou jurídicas também poderão reclamar contra quaisquer 

violações aos instrumentos legais do Mercosul. Elas o farao perante a Seçao 

Nacional do Grupo Mercado Comum do local de sua residência e contarão com OS 

respectivos meios de prova. 

9.2. A ARBITRAGEM NO BRASIL: LEI No 9.307196 

A era da automação e da internet veio acompanhada de mudanças profundas 

em todos os setores da economia, entre eles 0 do mercado de trabalho. Hoje, não se 

amoldam ao sistema OS rígidos Contratos de trabalho patrocinados por uma 

legislaçáo trabalhista pseudo protetiva, que, Por não acompanhar a realidade, exclui 

de suas benesses contingente imenso de trabalhadores. O empreendedor, para 

manter regularmente seu negócio, tem que arcar com pesadissima carga tribuuria, 

trabalhista e previdenciária, que impede a contratação de trabalhadores. Neste 

cenário caótico que demanda reforma estrutural Urgente, o legislador faz ouvidos 

moucos e tenta solucionar a questão em doses homeopáticas com a flexibilização 

constitucional na revisão de salário e jornada de trabalho, por meio de acordo ou 

convenção coletiva, inclusive prevendo a arbitragem e a Lei no 9958/00, que trata da 

conciliação prévia. 

O juiz Alexandre Nery de oliveirag', Juiz presidente da Ia JCJ da 10' Região, 

~ ~ ~ ~ i l i ~ / D F  analisando a referida lei inicia afirmando a COnstitucionalidade da mesma 

na aplicação da ~olução de dissídios individuais ou coletivos, trabalhistas ou 

91 ~ l ~ ~ ~ ~ d ~ ~  Nev Oliveira. Arbitragem e Justiça do Trabalho - AnBllse da Lei 9.307196 - 
http:~w,çolar,com.br/-amatra/arbitra2.html. 



sindicais, desde que a mesma seja resultado de acordo ou convenção coletiva de 

trabalho. Reconhece ainda ser a Justiça do Trabalho competente para conhecer e 

julgar controvérsias decorrentes de alegado defeito ou vício da própria arbitragem. 

Inovação processual que representa a Lei de Arbitragem publicada no D.0.u 

de 24.09.96, perante a Justiça do Trabalho deve a mesma ser aplicada pois, 

conforme seus artigos l0 e sO, é a rrm3-m aplicável aos litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis sempre que a's Partes envolvidas forem capazes de 

contratar e se comprometerem a institui-la e retirarem do Judiciário a  soluça^ do 

conflito anteriormente apresentado a este último. 

Náo se discute a patrimonialidade, a disponibilidade dos direitos e a 

capacidade das partes que procuram a Justiça do Trabalho para a aplicação do art. 

114 da CF188. ~sto é parte do racioclnio que leva à conclusão favorhvei à aplicação 

da Lei da Arbitragem na Justiça do Trabalho. 

Este mesmo artigo 114 da Constituição que define a compet&ncia da Justiça 

do Trabalho traz a possibilidade, em relação aos dissldios coletivos, a possibilidade 

da arbitragem como meio de solução do conflito nos Casos em que frustrar a 

negociação coletiva ou se negarem às partes à primeira. 

Existem dúvidas em relação à aplicação da arbitragem na solução dos casos 

em que envolvidas estiverem as categorias patronais e obreiras, mesmo quando 

houver sido estabelecido compromisso entre as partes a respeito da utilização da 

mesma. 

NO que diz respeito à solução arbitra1 dos dissídios de natureza individual, a 

maior dúvida concerne à própria inserção de cláusula compromiss6ria nos contratos 

individuais de trabalho relativamente e controvérsias quaisquer que decorrerem do 



mesmo por permitirem abusos e a inserção da vontade do empregador sobre o 

trabalhador. Nota-se que o trabalhador é obrigado a apenas aderir ao ajuste que lhe 

é proposto pelo detentor do Capital e remunerador do trabalho que ser6 

desempenhado. Neste ultimo caso, ocorrerá a nulidade da cláusula compromissória. 

Em relação ao compromisso de arbitragem nos acordos ou convençdes 

coietivas, a própria Constituição da República em seu artigo iO, inciso XXVI, enuncia 

o reconhecimento de acordos OU C O ~ Y ~ ~ Ç Õ ~ S  ~0letivaS de maneira ampla, de forma 

que resta-nos aceitar o seu reconhecimento Pelos próprios sindicatos que 

construiriam, assim, norma para toda a categoria. 

Apesar disso, devido ao fato da possibilidade da arbitragem ser utilizada 

extrajudicialmente para solucionar conflitos individuais de trabalho, a pr6pria 

inserção da cláusula compromissória no Contrato individual de trabalho torna-se 

isenta de vício e reafirmaria a vontade das Partes de utilizarem a arbitragem na 

S ~ I ~ Ç ~ O  de seus conflitos trabalhistas. E assim, a própria exigência constitucional de 

negociação prévia ou arbitragem seria apenas condição para admitir-se aç8o 

coletiva. 

Desta forma, a arbitragem poderia Ser utilizada como instrumento de solução 

de conflitos individuais de trabalho dependendo a o  Somente de que exista cl6usula 

compromissória em norma coletiva, segundo a norma do artigo 7 O ,  XXVI, da CF/88 e 

da de invocar-se a nulidade da chJsula de contrato individual não 

firmada em acordo ou convenção coletiva do trabalho instituidora do procedimento 

arbitral. 

A este respeito existem indagações do fato do direito constitucional à ação 

estar sendo ferido pela obrigatoriedade da arbitragem embora a mesma seja 



facultativa e não obrigatória sendo apenas aceita pelas partes no compromisso da 

categoria. 

Ademais o artigo 5O, incisos XXXV e LV da CFi88 condiciona o direito de ação 

e defesa aos requisitos da legislação processual, aos quais também deve estar 

sujeita a arbitragem. Aqui deve ter-se em mente que a arbitragem instituída pela lei 

em comento reserva às categorias que não estabelecerem cláusulas 

compromissórias para arbitragem o direito à ação trabalhista e o direito à ação de 

nulidade da arbitragem para aqueles que a houverem instituído. O que se discutirá 

eventualmente numa ação judicial será tão somente controvérsia material ou 

defeitos ou nulidade da arbitragem desejada ou já efetivada. 

O desenvolvimento da arbitragem no campo trabalhista traria à sua justiça 

especializada um enobrecimento pela revisão consequente de suas competências. 

Em outros termos, não mais seriam discutidos os temas atualmente submetidos ao 

seu juizo mas outros de maior alcance e importância social como as normas 

coletivas, previdenciárias ou até mesmo competência criminal para análise dos 

delitos contra a organização do trabalho e contra a administração da Justiça do 

Trabalho. 

A arbitragem 6, assim, a faculdade das partes submeterem suas controvérsias 

à decisão de árbitros. A sua obrigatoriedade só existira quando for acertada em 

cláusula compromissoria entre as partes. Ela permite o acesso ao Judiciário mesmo 

que seja tão somente para análise de defeitos ou nulidades do procedimento 

acertado e, nas causas trabalhistas, não se limita às causas coletivas. 

O que é exigido para OS dissídios individuais é tão somente que venha 

inserida a cláusula compromi~sÓria no acordo OU convenção coletiva de trabalho. 



Cláusula com amplo reconhecimento, nos termos dos artigos 7O, XXVI e 8 O ,  111 da 

CF188, permitir8 ao árbitro ou ao tribunal arbitral os meios de instrução necess8rios à 

formação de convicção prbpria formação da sentença arbitral. Diga-se, neste 

momento, que a sentença arbitral não se sujeita A homologação e nem a recurso. 



Objetivou este trabalho a abordagem da flexibilização das normas trabalhistas 

e as relações de trabalho levando-as para a linha do direito e não da obrigação de, 

sempre, estar o Estado a nortear o caminho que poderia ser dado aos litígios 

decorrentes, analisando a possibilidade de serem conciliados esses conflitos 

extrajudicialmente, ou melhor, desligados da obrigatoriedade da submissão à 

jurisdição. 

Aliás, procurou-se tratar o assunto tão discutido, da inafastabilidade da 

jurisdição não como uma obrigação do indivíduo de, sempre e sem quaisquer limites, 

ir em direçao ao judiciário para, submetendo-se às delongas próprias do sistema, 

pedir que seu direito seja observado. 

A recente Emenda Constitucional no 45, que cuidou da reforma do judiciário, 

inseriu no capitulo dos direitos fundamentais, como inciso LXXVIII o dever do Estado 

de, a todos, no âmbito judicial e administrativo, assegurar "...a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 

Nota-se a preocupaçáo do legislador constitucional de fazer com que a 

máquina judiciária responda mais agilmente à procura pela jurisdição, não se 

podendo esquecer que essa mesma Emenda Constitucional alterou a redação do 

artigo 114 da Constituição Federal, dando por competente a Justiça do Trabalho 

para processar e julgar as açóes oriundas da relação de trabalho, quando, antes, 

falava-se em competência para dirimir dissídios, ou seja, conflitos, entre empregados 

e empregadores, não sendo definitiva no respeitante a outros conflitos, como 0s 

decorrentes da relação capital-trabalho, como aquelas que discutem sequelas de 



acidentes do trabalho que tenham o empregador como parte e não a Previdéncia 

Social. 

Entretanto, continua a Constituição Federal a garantir o direito à jurisdição, 

devendo ele ser assim considerado, sendo a conciliação extrajudicial meio que deve 

e pode ser escolhido para buscar-se a solução mais rápida, mesmo porque falar-se 

em razoável duração do processo é o mesmo, com todos os respeitos ao legislador, 

que dizer nada. 

Como fartamente trazido neste trabalho, é imensa a fila daqueles magistrados 

e juristas renomados que assim pensam, cabendo ser possível Bs partes da relaçao 

de trabalho, escolher formas mais econômicas e rápidas para a soluçào de seus 

conflitos, independentemente de estarem obrigados a, sempre, voltarem suas vistas 

ao judiciário quando sentem violado um direito seu. Poderão, sim, ir à sua busca, 

caso não tenham obtido êxito na conciliação extrajudicial. 

Diante do exposto, pode-se ressaltar que o tão desejado desenvolvimento 

econômico não pode se dar no campo meramente numérico ou financeiro. Um real 

desenvolvimento econômico deve se dar com uma melhoria dos níveis de vida de 

todas as pessoas que façam parte das comunidades envolvidas. 

Para que tal se dê é fundamental que se adaptem as diversas legislaçbes dos 

paises do Mercosul para que aconteça a livre circulaç8o de bens, mercadorias e 

trabalhadores. 

Quanto A livre circulaç80 dos trabalhadores pelos palses do Brasil, Argentina, 

Uruguai, Paraguai e outros que integrem futuramente o Mercosul, é essencial a 

criação de meios de que os mesmos possam ter uma soluçáo realmente eficaz das 

eventuais causas trabalhistas que certamente surgirão como conseqüência de seu 

labor nos diferentes países. 
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