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RESUMO 
 
 
A presente tese de doutorado teve por escopo trazer reflexões jurídicas e 

extrajurídicas sobre o complexo tema tempo. 

Nessas reflexões, foram abordados os direitos humanos e fundamentais, tendo 

em vista a premissa de que o tempo também consubstancia um direito 

fundamental. Ademais, foi consignado o diálogo entre o Processo do Trabalho 

e o Processo Civil, à luz do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 

16 de março de 2015), que entrou em vigor no ordenamento jurídico no dia 18 

de março de 2016, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 

Nessa linha de raciocínio, a tese foi desenvolvida à luz da Teoria do Diálogo 

das Fontes, idealizada na Alemanha pelo jurista Erik Jayme, professor da 

Universidade de Helderberg, e trazida ao Brasil pela consagrada jurista Claudia 

Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Não obstante, tendo em vista a sua complexidade, foram desenvolvidos alguns 

temas correlatos, para que a exposição fosse didática e facilitasse a 

compreensão da temática central. 

Nesta tese, foram analisados os artigos 1º a 15 do Novo Código de Processo 

Civil, consubstanciando uma verdadeira Lei de Introdução ao Direito 

Processual Brasileiro. Também, foi dada ênfase ao estudo dos princípios do 

Direito Processual, destacando o princípio da subsidiariedade, conjugando os 

consagrados artigos 769 e 889 da Consolidação das Leis do Trabalho com o 

artigo 15 do Novo Código de Processo Civil. 

A tese teve por desígnio estudar os direitos fundamentais, o ideário tempo e o 

diálogo entre o Processo do Trabalho e o Processo Civil, à luz do novo Código 

de Processo Civil. Por derradeiro, impende destacar que, nessa complexidade 

teórica e fática, toda a sociedade discute um dos fatores mais intrigantes da 

atualidade – como o tempo influencia a vida das pessoas, a dinâmica da 

sociedade moderna e o processo hodierno, como instrumento da aplicação do 

direito material ao caso concreto para resolver os conflitos de interesses. 

 

Palavras-chave: Tempo. Direitos fundamentais. Diálogo entre o Processo do 

Trabalho e o Processo Civil. Novo Código de Processo Civil.  

 



ABSTRACT 
 
 

This Doctoral Thesis aimed at bringing legal and extra-legal reflections on the 

complex issue of Time. 

In these reflections, Human Rights and Fundamentals have been addressed 

taking into account the assumption that Time also constitutes a fundamental 

right. Furthermore, it was established an interlocution between the Labour 

Procedure and the Civil Procedure in view of the new Civil Procedure Code 

(Law no. 13105 of 16 March 2015), which came into force in the legal system 

on March 18, 2016, as determined by the Superior Court of Justice. 

Within the same rationale, the thesis was developed in the light of Theory of 

Dialogue of Sources created in Germany by the jurist Erik Jayme, professor at 

the University of Helderberg, and brought to Brazil by the renowned  jurist 

Claudia Lima Marques, from the Federal University of Rio Grande do Sul. 

Due to its complexity, a number of related topics were developed, so that the 

explanation would be didactic and would make it easier the comprehension of 

the main theme. 

In this Thesis, Articles 1 to 15 of the New Code of Civil Procedure were 

analyzed, consolidating a true Law of Introduction to the Brazilian Procedural 

Law. Likewise, some emphasis was given to the study of Procedural Law 

principles, highlighting the principle of subsidiarity, combining the renowned 

articles 769 and 889 of the Consolidation of Labor Laws with Article 15 of the 

New Code of Civil Procedure. 

In summary, this thesis had the purpose of studying the fundamental rights, the 

ideas of Time and the dialogue between Labor Procedure and  Civil Procedure 

based on  the novel Civil Procedure Code. 

In conclusion, it must be pointed out that, within this theoretical and factual 

complexity, the whole society discusses one of the most intriguing issues of 

today: how time influences the lives of people, the dynamics of modern society 

and today's proceedings, serving as a tool for application of the substantive law 

to particular cases in order to solve conflicts of interest. 

 

Keywords: Time. Fundamental rights. Dialogue between the Labour Procedure 

and Civil Procedure. New Code of Civil Procedure. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A presente tese de doutorado tem por escopo trazer reflexões jurídicas e 

extrajurídicas sobre o complexo tema tempo. 

Hodiernamente, um dos grandes desafios da humanidade é equacionar 

o tempo nos mais variados aspectos da vida. 

Com efeito, muitos estudiosos, de diversas áreas de conhecimento, vêm 

desenvolvendo reflexões aprofundadas sobre o ideário tempo e como ele 

influencia a sociedade. 

No cenário jurídico, consubstancia um tema que vem apresentando 

grande cizânia doutrinária e jurisprudencial, bem como diversos impactos 

sociais.  

Nessas reflexões, serão abordados os direitos humanos e fundamentais, 

tendo em vista a premissa de que o tempo também consubstancia um direito 

fundamental. 

Ademais, será consignado o diálogo entre o Processo do Trabalho e o 

Processo Civil, à luz do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105, de 16 de 

março de 2015), que entrou em vigor no ordenamento jurídico no dia 18 de 

março de 2016, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. Nesta 

pesquisa, nos referiremos à nova Lei como CPC/2015.  

Nesta linha de raciocínio, a tese foi desenvolvida à luz da Teoria do 

Diálogo das Fontes, idealizada na Alemanha pelo jurista Erik Jayme, professor 

da Universidade de Helderberg, e trazida ao Brasil pela jurista Claudia Lima 

Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Com efeito, a teoria advoga a tese de que, na seara da 

hermenêutica/exegese, o Direito deve ser interpretado como um todo de forma 

sistemática e coordenada. Assim, uma norma jurídica não excluiria a aplicação 

de outra norma jurídica. Muito pelo contrário, a complementaria.  

Por consectário, a teoria surge para substituir e superar os critérios 

clássicos de solução das antinomias jurídicas (hierárquico, especialidade e 

cronológico).  

Atualmente, os operadores do direito estão mais preocupados com a 

harmonia e a coordenação entre as normas do ordenamento jurídico, concebido 
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como sistema, do que com a exclusão, em consonância com os preceitos 

constitucionais. 

Essa aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes 

legislativas consubstancia um diálogo, pela presença de influências recíprocas. 

Ou seja, há a aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo e ao 

mesmo caso, de maneira complementar ou subsidiária, permitindo a opção pela 

fonte prevalente, por uma das leis em conflito abstrato (solução flexível e 

aberta, de interpenetração), ou a solução mais favorável aos mais fraco da 

relação (tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades). 

São justificativas para a aplicação da teoria: 

 

 sua funcionalidade, tendo em vista a enorme quantidade de leis que 

prejudica veemente o operador do direito;  

 

 as leis surgem para serem aplicadas e não excluídas umas pelas outras, 

especialmente quando possuem campos de aplicação convergentes. 

 

Não obstante, tendo em vista sua complexidade, serão desenvolvidos 

alguns temas correlatos, para que a exposição seja didática e facilite a 

compreensão da temática central. 

Serão analisados, por exemplo, alguns tópicos dos temas partes e 

procuradores na Justiça do Trabalho, atos processuais e ônus da prova. 

Insta consignar que, na seara da ciência processual, as recentes 

reformas legislativas, os novos entendimentos jurisprudenciais, bem como a 

entrada em vigor do novo estuário processual civil, tomam por base o estudo do 

tempo. 

Os juristas reiteram a necessidade de se observar os princípios da 

efetividade, da celeridade e da razoável duração do processo. Com o advento 

da Emenda Constitucional n.45/2004 (Reforma do Judiciário), tais ideários 

encontram-se plasmados no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 

1988.  
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É oportuno consignar que a efetividade do processo também vem 

delineada no Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos). 

Ainda, estuda-se com veemência um verdadeiro Direito Constitucional 

Processual, consectário de um complexo processo de constitucionalização do 

Direito Processual Constitucional. 

Outrossim, os estudiosos prelecionam novos valores do Direito, como a 

despatrimonialização do direito, a despersonalização do Direito Civil, direitos 

inespecíficos, etc. 

Não obstante, não podemos olvidar o estudo de grandes teses jurídicas, 

como a teoria da interpretação das leis em conformidade com a Constituição 

Federal, a eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais, em suas 

dimensões objetivas e subjetivas, com efeitos irradiantes, o direito à 

desconexão do trabalho, o direito ao lazer nas relações de trabalho, a dignidade 

da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o 

trabalho como direito social e primado da ordem econômica e social. 

Nesta tese, serão analisados os artigos 1º a 15 do CPC/2015, 

consubstanciando uma verdadeira Lei de Introdução ao Direito Processual 

Brasileiro. 

Também, será dada ênfase ao estudo dos princípios do Direito 

Processual, destacando o princípio da subsidiariedade, conjugando os artigos 

769 e 889 da Consolidação das Leis do Trabalho – que nessa pesquisa será 

abordada pela sigla CLT – com o artigo 15 do CPC/2015.  

A tese ainda abordará o tempo como motivo justificador da imperfeição 

da aplicação supletiva e subsidiária do CPC/2015 ao Processo do Trabalho, 

bem como o tempo como fator de influência no ativismo judicial do TST como 

esforço hermenêutico jurisprudencial de adaptação dos seus entendimentos 

consolidados ao CPC/2015.  

A pesquisa tem, portanto, o escopo de estudar os direitos fundamentais, 

o ideário tempo e o diálogo entre o Processo do Trabalho e o Processo Civil, à 

luz do CPC/2015. 
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Neste contexto, os estudos desaguarão na necessidade de se criar um 

Código de Processo do Trabalho, elaborado por operadores do direito que 

militam na área trabalhista e se dedicam a estudá-la.  

Entretanto, enquanto isso não for concretizado, serão necessários 

inúmeros estudos e debates dos reais reflexos do CPC/2015 no Processo do 

Trabalho. 
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2  REFLEXÕES SOBRE O TEMPO 
 

Eu vejo o futuro repetir o passado 
Eu vejo um museu de grandes novidades 

O tempo não pára 
Não pára, não, não pára

1
 

 

No contexto da aludida complexidade teórica e fática da presente tese, 

toda a sociedade discute um dos fatores mais intrigantes da atualidade – como 

o tempo influencia a vida das pessoas, a dinâmica da sociedade moderna e o 

processo hodierno, como instrumento da aplicação do direito material ao caso 

concreto para resolver os conflitos de interesses. 

Nessa toada, é fundamental o desenvolvimento de reflexões sobre o 

tempo, nas suas mais diversas nuances. 

A seguir, foram selecionados estudos de grandes personalidades da 

história da humanidade, que contribuíram sobremaneira para reflexões a 

respeito de como o tempo realmente influencia a evolução da sociedade. 

Domenico De Masi (Rotello, 1º de fevereiro de 1938) é um sociólogo 

italiano. Tornou-se famoso pelo conceito de "ócio criativo" segundo o qual o 

ócio, longe de ser negativo, é um fator que estimula a criatividade pessoal. 

De Masi residiu em 3 cidades italianas: Nápoles, Milão e Roma. Aos 

dezenove anos, já escrevia, para a revista Nord e Sud, artigos de sociologia 

urbana e do trabalho. Aos 22 anos, lecionava na Universidade de Nápoles. 

Mais recentemente, assumiu o posto de professor de sociologia do trabalho na 

Universidade de Roma La Sapienza. Entre 1978 e 2000, dirigiu a S3.Studium, 

escola de especialização em ciências organizacionais que fundou. Escreveu 

diversos livros, alguns deles tidos como revolucionários, dentre os quais 

destacam-se Desenvolvimento sem trabalho, A emoção e a regra, O ócio 

criativo e O futuro do trabalho. Em 2010, tornou-se cidadão honorário da cidade 

do Rio de Janeiro, no Brasil. 

Ensina o sociólogo: 

 
Antigamente as famílias aristocráticas escolhiam um lema para os 
seus brasões. Hoje todos nós, cada um por conta própria, podemos 
escolher o nosso, mas em vez de esculpi-lo em pedra podemos deixá-
lo flutuando permanentemente na tela do computador.  

                                                        
1
 CAZUZA. O tempo não pára. (ao vivo). PolyGram Universal, 1988. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotello
https://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93cio_criativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criatividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nord_e_Sud&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia_do_trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_N%C3%A1poles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia_do_trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Roma_%22La_Sapienza%22
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_%C3%93cio_Criativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_%C3%93cio_Criativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o_honor%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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‘O homem que trabalha perde tempo precioso’ é exatamente o lema que 

flutua, em espanhol, no computador de Domenico De Masi. 

Isto significa que, para ele, trabalhar o menos possível é uma filosofia de 

vida? Ou a frase traduz a aspiração a uma virtude que lhe falta? Digamos – 

com a força paradoxal do humor – que o lema sintetiza a teoria de De Masi:  

 
o futuro pertence a quem souber libertar-se da ideia tradicional do 
trabalho como obrigação ou dever e for capaz de apostar uma mistura 
de atividades, onde o trabalho se confundirá com o tempo livre, com o 
estudo e com o jogo, enfim, com o ócio criativo. [...]  
 

 
De Masi não prega a indolência (sobre o seu ambivalente prazer, 

escreveu Roland Barthes com tanta sabedoria). E, ainda hoje, se lhe 

perguntamos se nunca vadiou, jogando tempo fora, o seu “não” é 

acompanhado de um pulo da cadeira. 

E é por isso que aqueles que se deleitam com os langores do sono, dos 

sonhos e da preguiça devem agradecer-lhe por ter estudado, dedicando uma 

vida – ou melhor, tantas noites –, aos paradoxos e os desperdícios do uso do 

tempo na nossa sociedade. E usando a si mesmo como cobaia. Quantos são 

os estudiosos que têm essa honestidade intelectual? 

Para entender que tipo de intelectual é De Masi, basta uma tirada sua:  

 
Ao escrever um livro, acabo sempre aprendendo alguma coisa.  [...] O  
título que escolhemos para este livro é O ócio criativo. Chegou a hora 
de exaurirmos esta expressão em todos os sentidos. Recentemente 
foram divulgadas por alguns jornais, causando uma injustificada 
surpresa, algumas estatísticas sobre o tempo livre nos Estados 
Unidos, que tinham acabado de ser produzidas por competentes 
institutos de pesquisa. Pelo que parece, também lá, do outro lado do 
Atlântico, as 170 mil horas de vida que um adulto médio dedica ao 
tempo livre já superam em muito as 80 mil horas que esse mesmo 
adulto passa trabalhando. Portanto, sem se dar conta, até os Estados 
Unidos se tornaram uma república fundada no ócio e na economia do 
ócio.  

 

Essa circunstância, que é comum a todos os países avançados, não se 

deu de uma hora para outra, mas é fruto de um processo secular, feito de 

descobertas de invenções que durante alguns intervalos são raras e distantes 

umas das outras, e que em outros períodos são tão numerosas que parecem 

torrenciais. 
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Já na década de 1930 personagens da estatura de um economista como 

John Maynard Keynes ou de um filósofo como Bertrand Russel preocupavam-

se com a falta de oferta de emprego, devido à crescente mecanização dos 

processos de produção, que sugeriam uma redução drástica dos horários de 

expediente, aliada a uma redução quanto ao uso do tempo livre, como remédio. 

Naquele artigo de 1930, ao qual já nos referimos, Perpectivas para os 

nossos  netos, Keynes escreveu:  

 
a eficiência técnica veio se intensificando a um ritmo muito mais 
rápido do que aquele com o qual conseguimos resolver o problema da 
absorção da mão de obra [...] A desocupação devida à descoberta de 
instrumentos que fazem com que se economize mão de obra progride 
a um ritmo mais rápido que o ritmo com que conseguimos criar novos 
empregos para esta mesma mão de obra [...] Observado numa 
perspectiva mais ampla, isso significa, que a humanidade está 
progredindo em direção à solução do seu problema econômico [...] 
Expedientes de três horas, com uma carga semanal de 15 horas, 
podem manter o problema sobre controle por um razoável período de 
tempo.  

 

Portanto, já em 1930, Keynes sustentava que “o problema econômico 

pode ser resolvido ou pelo menos obter uma solução, até a virada do século”. E 

neste ponto,  

pela primeira vez, desde a sua criação, o homem se verá diante do 
seu verdadeiro e constante problema: como utilizar a sua liberação 
dos problemas mais opressores ligados à economia, como empregar 
o tempo livre que a ciência lhe proporciona para viver bem, 
prazerosamente e com sabedoria.  
[...] 
Há cem anos a idolatria do cansaço ainda era indispensável para que 
nos liberássemos da miséria, mas hoje, na maioria dos casos, ela 
representa apenas uma escravidão psicológica. Uma vez delegadas 
às máquinas as tarefas executivas, para a maioria das pessoas sobra 
o desempenho de atividades que, pela sua própria natureza, 
desembocam no estudo e no jogo. O publicitário que deve criar um 
slogan, o jornalista em busca de uma ‘dica’ para um artigo, o juiz às 
voltas com a pista de um crime têm todos maior chance de encontrar 
a solução justa, passeando ou nadando, ou indo ao cinema, do que se 
ficarem trancafiados nas corriqueiras, tediosas e cinzentas paredes 
dos seus respectivos escritórios. 
Em outras palavras, nos anos passados foi o trabalho que colonizou o 
tempo livre; nos anos futuros será o tempo livre a colonizar o trabalho. 
[...] 
Em média, os nossos bisavós viviam 300 mil horas, trabalhavam 120 
mil horas e dormiam 94 mil horas. Descontados os anos da infância e 
de escola primária, lhes restavam só 23 mil horas para se dedicarem 
às atividades domésticas e de higiene, à reprodução, à diversão e à 
velhice. 
[...] 
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Por sorte, em somente duas gerações a sociedade industrial provocou 
mudanças revolucionárias, de modo que hoje aumentou a massa de 
pessoas que não trabalham no sentido estrito do termo (estudantes, 
desocupados e idosos), e mesmo aquela que trabalha dispõe de mais 
tempo livre. Subtraída a infância e os oito anos de escola obrigatória, 
o tempo que sobra, livre do cansaço e do sono, supera as 300 mil 
horas. Portanto, as horas que dispomos como tempo vago são 
equivalentes a toda a existência de nossos bisavós. 
Mas esta sorte chegou de forma tão inesperada, que nos pegou 
despreparados e quase nos assusta, devido ao seu radical contraste 
com os nossos hábitos milenares. 
[...] 
A desorientação que isso nos provoca, como trabalhadores calejados 
que somos, durará enquanto não nos libertarmos do tabu da 
laboriosidade como um fim em si mesma e não nos convertermos, 
sem complexos de culpa, da obsessão do bem-feito ao prazer do 
bem-estar. 
O trabalho oferece sobretudo a possibilidade de ganhar dinheiro, 
prestígio e poder. O tempo livre oferece sobretudo a possibilidade de 
introspecção, de jogo, de convívio, de amizade, de amor e de 
aventura. Não se entende por que o prazer ligado ao trabalho deveria 
acabar com a alegria do tempo livre. 
Mas a missão que temos diante de nós consiste em educar nós 
mesmos e aos outros a contaminar o estudo com o trabalho e com o 
jogo, até fazer do ócio uma arte refinada, uma escolha de vida, uma 
fonte inesgotável de ideias. Até realizarmos o ‘ócio criativo’. 
[...] 
O incremento do tempo livre não é uma profecia referente ao futuro, 
mas uma simples constatação do presente. Quem é que paga esse 
ócio criativo? Os cidadãos que trabalham sempre menos e as 
máquinas que trabalham sempre mais. Se há cem anos, na Itália, 
3.100 horas de trabalho humano, ajudado por máquinas rudimentares, 
mal permitiam a sobrevivência, hoje, 1.750 horas de trabalho humano, 
potencializado por equipamentos ultraeficientes nos permitem produzir 
treze vezes mais e viver muito melhor. 
O que não quer dizer que poderemos ficar de pernas para o ar, mas 
significa que não deveremos mais nos matar de trabalho, como um 
operário da indústria têxtil de Manchester, descrito por Engels. 
Neste novo modelo de sociedade, que não diz respeito a um futuro 
distante, mas que é já aqui, e agora irrompe na História, quem ganha, 
além do indivíduo, é a ciência, a arte, a sociedade como um todo e a 
qualidade de vida.

2
 

 

Zygmunt Bauman (Poznań, 19 de novembro de 1925) é um sociólogo 

polaco. Serviu na Segunda Guerra Mundial pelo exército da União Soviética e 

conheceu sua esposa, Janine Bauman, nos acampamentos de refugiados 

polacos. Nos anos de 1940 e 1950 foi militante entusiasmado do Partido 

Comunista Polaco, até se desligar da organização devido ao fracasso da 

experiência socialista no leste europeu. 

                                                        
2
 DE MASI, Domenico. O ócio criativo. Entrevista concedida à Maria Serena Palieri; Tradução de Léa 

Manzi. Rio de Janeiro: Sextante, 2000, p.11-15; 320-336. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
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Graduou-se em sociologia na URSS e, por seu status de combatente, 

conseguiu ascender socialmente: saiu da condição modesta que seus pais lhe 

propiciaram durante a juventude e tornou-se professor universitário. Iniciou sua 

carreira na Universidade de Varsóvia, de onde foi afastado em 1968, após ter 

vários livros e artigos censurados. Emigrou então da Polônia, por motivo de 

perseguições antissemitas, e na Grã-Bretanha tornou-se professor titular da 

Universidade de Leeds (1971 em diante). Recebeu os prêmios Amalfi (1989, 

por sua obra Modernidade e Holocausto) e Adorno (1998, pelo conjunto de sua 

obra). É professor emérito de sociologia das universidades de Leeds e 

Varsóvia. 

 

Liquidez nas relações 

 

De acordo com Bauman, nos tempos atuais, as relações entre os 

indivíduos nas sociedades tendem a ser menos frequentes e menos 

duradouras. Uma de suas citações poderia ser traduzida, na língua portuguesa, 

por "as relações escorrem pelo vão dos dedos". Devido ao conceito de 

"relações líquidas" formulado por Bauman em livros como Amor líquido, no qual 

as relações amorosas deixam de ter aspecto de união e passam a ser mero 

acúmulo de experiências, ou em Medo líquido, no qual a insegurança é parte 

estrutural da constituição do sujeito pós-moderno. O autor é descrito 

frequentemente como pessimista, mas seu propósito é seguir a contracorrente. 

Se há cientistas, poetas e artistas exaltando as virtudes do capitalismo, por que 

não expôr exatamente o contrário, sua face desumana? 

Aduz o consagrado sociólogo: 

 
Os conceitos de ‘danos colaterais’, ‘baixas colaterais’ e ‘vítimas 
colaterais’, recém-cunhados e instantaneamente populares, 
pertencem ao vocabulário dos advogados e têm raízes na pragmática 
da defesa jurídica, ainda que tenham sido empregados pela primeira 
vez por porta-vozes militares em seus comunicados à imprensa e 
transferidos para a linguagem jornalística, e desta para o vernáculo. 
Embora uma breve olhada para o fenômeno amplamente descrito das 
‘consequências imprevistas’ das ações humanas, a ‘colateralidade’ 
mude sutilmente a ênfase. O significado comum dos três conceitos 
listados é desculpar ações prejudiciais, justificá-las e eximi-las de 
punição com base na ausência de intencionalidade. Como Stanley 
Cohen poderia dizer, pertencem ao arsenal linguístico dos ‘estados de 
negação’: negação de responsabilidade – responsabilidade moral, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vars%C3%B3via
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B3nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antissemitismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Leeds
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frase
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dedo
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assim como jurídica. Por exemplo (e tais exemplos têm sido cada vez 
mais comuns nos últimos tempos): mais ou menos uma dúzia de 
mulheres e crianças têm suas vidas violentamente interrompidas ou 
são mutiladas para sempre por um míssil inteligente que deveria 
atingir um único homem suspeito de treinar outros homens ou de 
estarem treinando para o papel de homem-bomba. No subsequente 
comunicado de um porta-voz militar à imprensa, a morte de mulheres 
e crianças será mencionada, muito depois de se descrever em 
detalhes a forma como os alvos foram atingidos, como um ‘dano 
colateral’ – um tipo de prejuízo pelo qual ninguém poderia ser levado 
a julgamento, já que os habitantes locais e os passantes que foram 
mortos ou feridos não figuram entre os alvos visados por quem lançou 
o míssil e por quem ordenou o lançamento. 
A questão controversa é se ‘imprevisto’ significa necessariamente 
‘impossível de prever’ e, para ser mais específico, se ‘não intencional’ 
quer dizer ‘impossível de calcular’ e, portanto, ‘impossível de evitar 
intenciolmente’, ou apenas a indiferença e a frieza de quem fez os 
cálculos e não se preocupou muito em evitar. Uma vez que se faça 
essa pergunta de maneira explícita, torna-se claro que, 
independentemente da resposta que a investigação de determinado 
caso possa apontar, há boas razões para suspeitar que invocar o 
argumento da ‘falta de intencionalidade’ tem o objetivo de negar ou 
isentar a cegueira ética, condicionada ou deliberada. Pura e 
simplesmente, matar algumas mulheres e crianças estrangeiras não 
foi considerado um preço excessivo a pagar por explodir, ou mesmo 
tentar explodir, um potencial terrorista. Quando elefantes lutam, 
coitada da grama; mas os elefantes serão os últimos a ter pena dela. 
Se pudessem falar, apontariam, caso desafiados, que não tinham 
sentimentos de hostilidade em relação ao gramado e que não foram 
eles que o plantaram no local onde as batalhas entre elefantes por 
acaso são travadas. 
Martin Jay há pouco tempo tirou do quase esquecimento o duro 
veredicto pronunciado por George Orwell em seu ensaio seminal 
sobre a política e a língua inglesa 
[...]  
Em nossa época, o discurso político é em sua maioria a defesa do 
indefensável [...] A linguagem política – e, com variações, isso é válido 
para todos os partidos políticos, de conservadores a anarquistas – é 
destinada a fazer mentiras soarem como verdades e o assassinato 
parecer respeitável, assim, como dar uma aparência de solidez àquilo 
que é puro vento.

3
 

 

Ao examinar o estado do discurso político meio século depois, o próprio 

Jay não pode mais tratar ‘protelação, exagero, evasão, meias-verdades e 

coisas do gênero’ como uma indisposição temporária que pode ser curada, ou 

como uma intrusão exótica na luta por poder, que com o devido esforço poderia 

ser substituída por ‘uma fala sincera vinda do coração’:  

 
Em vez de vê-la como a grande mentira da política totalitária em 
comparação com a verdade perfeita que se busca na política 
democrática liberal, uma verdade baseada nessa busca por 

                                                        
3
 Termo criado por George Orwell para designar a linguagem ambígua do poder em seu famoso livro 

1984. (N.T.) 
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transparência e clareza de linguagem foi endossada por Orwell e seus 
convictos seguidores, seria mais aconselhável encarar a política como 
a luta sem fim entre montes de meias-verdades, omissões maliciosas 
e narrativas conflitantes que podem se contrabalançar mas nunca 
produzir um consenso único

4
 
5
. 

 

 

John R. Perry (nascido em 1943) é Henry Waldgrave Stuart, professor 

Emérito de Filosofia na Universidade de Stanford e da Universidade da 

Califórnia, Riverside. Contribuiu significativamente para a filosofia nos campos 

da lógica, filosofia da linguagem, metafísica e filosofia da mente. É conhecido 

principalmente por seu trabalho em semântica (juntamente com Jon Barwise), 

reflexividade, indexicalidade, identidade pessoal e autoconhecimento. 

John Perry nasceu em Lincoln, Nebraska, em 16 de janeiro de 1943. É 

Ph.D em filosofia pela Universidade de Cornell desde 1968. Recebeu o Prêmio 

Jean Nicod em 1999 e é membro da Academia Americana de Artes e Ciências 

e da Academia Norueguesa de Ciências e Letras.  

Em 2004, tornou-se coanfitrião, com Kenneth Taylor, da Filosofia da 

conversa, o programa de rádio que "pergunta tudo [...] menos a sua 

inteligência." Integra também o Centro de Estudos da Linguagem e Informação 

(CSLI), centro de pesquisa independente fundado em 1983. E preleciona:   

 

Quero escrever este ensaio há meses. Por que finalmente estou 
fazendo isso? Finalmente encontrei algum tempo livre? Errado. Tenho 
trabalhos para corrigir, pedidos de livros para preencher, uma 
proposta da National Science Foundation para fazer uma avaliação e 
rascunhos de dissertações para ler. Estou trabalhando neste ensaio 
como uma forma de não fazer todas aquelas outras coisas. Essa é a 
essência do que chamo de procrastinação estruturada, uma incrível 
estratégia descoberta por mim que converte procrastinadores em 
seres humanos eficientes, respeitados e admirados por tudo que 
realizam e pelo bom tudo que fazem do seu tempo. 
(Talvez o mais correto seja dizer que redescobri isso. Em 1930, 
Robert Benchley escreveu uma coluna para o jornal Chicago Tribune 
intitulada ‘How to Get Things Done’, na qual afirmou que ‘qualquer um 
consegue fazer qualquer quantidade de trabalho, quando não deveria 
estar fazendo isso naquele momento’. Como essa citação mostra, 
Benchley captou o princípio fundamental – e suponho que outros 
pensadores profundos que foram procrastinadores estruturados como 
ele também notaram a mesma coisa. Algum dia farei uma pesquisa 
mais profunda.) 

                                                        
4
 Termo criado por George Orwell para designar a linguagem ambígua do poder em seu famoso livro 

1984. (N.T.) 
5
 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Tradução de 

Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p.21-23. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University&usg=ALkJrhj7EK23OL1URgLTE_HrMsM3PMJTJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Riverside&usg=ALkJrhjRUNSQwSLZdH-4P2Jm-iedF2PgOA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Riverside&usg=ALkJrhjRUNSQwSLZdH-4P2Jm-iedF2PgOA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Logic&usg=ALkJrhhHE66JuYYsTxQd7IQpBv0O9R6cXw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_language&usg=ALkJrhiE_uZs-4W5nuUHPbWdD9zWxCyI5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_mind&usg=ALkJrhhzAYsMu9ZX3uOyDDBVR2pXulW7Ug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Situation_semantics&usg=ALkJrhiQ_WVy8oiFKdzBCPaI5WuFv1fQ3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Barwise&usg=ALkJrhhEqDz0Xk90gclbT0pZ31O-s6WCNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Reflexivity_(social_theory)&usg=ALkJrhjGvHJqoz3iusw37hk54g1IqmRPXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Indexicality&usg=ALkJrhjBw_DQBAVThodyV3D9TW5GJx_YFg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_identity&usg=ALkJrhhfN4JLnsPDB9Eo8VvrNj5u1vBTiw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Self-knowledge_(psychology)&usg=ALkJrhgVzwtV_V928A_1SzwmvDgzEBbRSQ
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Todos os procrastinadores adiam as coisas que precisam fazer. A 
procrastinação estruturada é a arte de fazer esse traço negativo 
trabalhar por você. A ideia central é que a procrastinação não significa 
que você não vai fazer absolutamente nada. Procrastinadores 
raramente não fazem absolutamente nada; eles fazem coisas 
marginalmente úteis, como jardinagem, apontar lápis ou criar um 
diagrama de como vão reorganizar seus arquivos quando se 
decidirem a iniciar. Por que o procrastinador faz essas coisas? Porque 
são uma forma de não fazer algo mais importante. Se tudo que o 
procrastinador tivesse de fazer fosse apontar lápis, nenhuma força na 
Terra o obrigaria a fazer isso. O procrastinador pode ser motivado a 
fazer tarefas difíceis, convenientes e importantes, desde que essas 
tarefas sejam uma forma de não fazer algo ainda mais importante. 
A procrastinação estrutural significa moldar a estrutura das tarefas 
que alguém precisa fazer de uma forma que se explore esse fato. Na 
sua mente, ou talvez até escrito em algum lugar, você tem uma lista 
de coisas que quer realizar, ordenada por importância. Você até 
poderia chamá-la de sua lista de prioridades. Tarefas que parecem 
mais urgentes e importantes estão no topo. Mas há também tarefas 
que valem a pena ser realizadas. Fazer essas tarefas se torna uma 
forma de não fazer as coisas que estão mais no alto da lista. Com 
esse tipo de estrutura de tarefas apropriada, o procrastinador se torna 
um cidadão útil. Na verdade, o procrastinador pode até adquirir, como 
eu, uma ótima reputação por ter realizado muitas coisas.

6
 

 

Luc Ferry nasceu em Paris, em 1951. Filósofo francês, é um dos 

principais defensores do Humanismo Secular, uma visão de mundo que se 

contrapõe à religião, por conta de seu compromisso com o uso da razão crítica, 

em vez da fé, na busca de respostas para as questões humanas mais 

importantes. Foi ministro da Educação na França, de 2002 a 2004. Com 

Aprender a Viver, ganhou o Aujourd’hui 2006, um dos mais conceituados 

prêmios de não ficção contemporânea da França. Vaticina: 

 

Você já entendeu que eu amo a filosofia e, acima de tudo, a ideia do 
pensamento alargado, que prezo muito. O que talvez seja o essencial 
da filosofia moderna e do humanismo contemporâneo. 
Ela possibilita, na minha opinião, pensar uma theoria que confere à 
autorreflexão o lugar que merece, uma moral aberta ao universo 
globalizado que a partir de agora teremos de enfrentar, mas também 
uma doutrina pós-nietzschiana do sentido e da salvação. 
Além desses três grandes eixos, ela permite também pensar de outro 
modo, ultrapassando o ceticismo e o dogmatismo, a enigmática 
realidade da pluralidade das filosofias. 
Em geral, o fato de que haja vários sistemas filosóficos e que esses 
sistemas não se coadunem entre si provoca duas atitudes: o ceticismo 
e o dogmatismo. 
O ceticismo sustenta mais ou menos o seguinte discurso: desde a 
aurora dos tempos, as diferentes filosofias se combatem sem jamais 
conseguir chegar a um acordo sobre a verdade. Essa pluralidade 
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mesma, por seu caráter irredutível, prova que a filosofia não é uma 
ciência exata, que essa disciplina é marcada por grande incerteza, por 
uma incapacidade de manifestar uma posição verdadeira que, por 
definição, deveria ser única. Já que existem várias visões do mundo e 
que elas não conseguem se harmonizar, deve-se admitir também que 
nenhuma poderia pretender seriamente conter em si, mais do que 
outras, a verdadeira resposta às perguntas que nos fazemos sobre o 
conhecimento, a ética ou a salvação, de modo que toda filosofia é vã. 
O dogmatismo sustenta, é claro, uma linguagem inversa: 
evidentemente, há várias visões do mundo, mas a minha, ou pelo 
menos aquela na qual eu me encontro, é, com certeza, superior e 
mais verdadeira do que as dos outros, que não constituem senão uma 
longa tecedura de erros. Quantas vezes não ouvi os spinozianos me 
explicarem que Kant delirava, e os kantianos denunciarem o absurdo 
estrutural de spinozismo! 
Cansado desses velhos debates, minado pelo relativismo, culpado 
também pela lembrança de seu próprio imperialismo, o espírito 
democrático frequentemente se alinha com compromissos, em nome 
da louvável preocupação em ‘respeitar as diferenças’, que se 
acomodam a conceitos frouxos: ‘tolerância’, ‘diálogo’, ‘preocupação 
com o Outro’ etc., aos quais é difícil conferir um sentido que se possa 
referendar. 
A noção de pensamento alargado sugere uma outra via. 
Afastando-se da escolha entre um pluralismo de fachada e a renúncia 
de suas próprias convicções, ele sempre nos convida a resgatar o que 
uma visão de mundo diferente da sua pode ter de verdadeiro, aquilo 
que pode nos levar a compreendê-la, ou mesmo a assumi-la em 
parte. 
Um dia, escrevi um livro com meu amigo André Comte-Sponville, o 
filósofo materialista pelo qual tenho o maior respeito e amizade. Tudo 
nos opunha: tínhamos aproximadamente a mesma idade, poderíamos 
ter sido competidores. André vinha, politicamente, do comunismo; eu, 
da direita republicana e do gaullismo. Filosoficamente ele se inspirava 
completamente em Spinoza e nas sabedorias do Oriente; eu, em Kant 
e no cristianismo. Encontramo-nos e, em vez de nos odiar, como teria 
sido simples fazê-lo, começamos a acreditar um no outro, quero dizer, 
a não supor a priori que o outro estava de má-fé, mas a procurar, com 
todas as forças, compreender o que poderia seduzir e convencer 
numa visão de mundo diferente da nossa própria. 
Graças a André, compreendi a grandeza do estoicismo, do budismo, 
do spinozismo, de todas as filosofias que nos convidam a ‘esperar um 
pouco menos e amar um pouco mais’. Compreendi também o quanto 
o peso do passado e do futuro estraga o gosto do presente e até 
gostei mais de Nietzsche e de sua doutrina da inocência do devir. 
Nem por isso me tornei materialista, mas não posso mais dispensar o 
materialismo para descrever e pensar algumas experiências 
humanas. Em suma, acredito ter alcançado o horizonte que era o meu 
até algum tempo atrás. 
Toda grande filosofia resume em pensamentos uma experiência 
fundamental da humanidade, como toda grande obra artística ou 
literária traduz os possíveis das atitudes humanas nas formas mais 
sensíveis. O respeito pelo outro não exclui a escolha da pessoa. Ao 
contrário, a meu ver, ele é sua condição primeira.

7
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Gerald James Whitrow (1912-2000) foi professor da Universidade de 

Londres e pesquisador do Imperial College of Science and Technology, também 

em Londres. Presidiu a Sociedade Internacional para o Estudo do Tempo e 

diversas outras sociedades científicas. Escreveu inúmeros livros, entre os quais 

O tempo na história, publicado no Brasil pela editora Jorge Zahar. Suas 

principais contribuições foram no campo da cosmologia e da astrofísica, mas 

seus interesses incluíam a história e a filosofia da ciência, com um foco 

particular sobre o conceito de tempo. Entre suas publicações, A filosofia natural 

do tempo recebeu atenção especial. Esse trabalho colocou-o no centro do 

estudo de tempo e isso levou, em 1966, a tornar-se o primeiro presidente da 

Sociedade Internacional recém-fundada para o estudo do tempo. Assim 

estabelece: 

A despeito dos ritmos orgânicos permanentes no cérebro e no corpo, 
nosso sentido de duração temporal é em geral muito pouco exato. 
Depende de estarmos realmente sentindo o tempo em questão ou 
olhando o tempo passado. Como disse Thomas Mann no romance A 
montanha mágica, quanto maior o interesse que temos no que 
estamos fazendo mais depressa o tempo parece passar; mas, ao 
olharmos esse tempo passado, quanto mais cheio é seu conteúdo, 
mais longo parece ter sido. Uma hora tediosa dá a impressão de ser 
eterna enquanto dura, mas longos intervalos de tédio tendem a 
encurtar-se na memória da pessoa. Uma uniformidade completa faria 
a mais longa das vidas parecer curta, enquanto os anos cheios de 
acontecimentos ‘fluem mais lentamente que os pobres, inúteis e 
vazios, sobre os quais o vento passa, e que ele leva.’  

 
 

O senso de duração temporal também depende da idade, pois os 

processos orgânicos tendem a tornar-se mais vagarosos quando 

envelhecemos, de modo que, comparado com eles, o tempo físico parece 

passar mais depressa. Essa aceleração do tempo físico com a idade é o tema 

dos versos de Guy Pentreath: 

 

Pois quando eu era um bebê e chorava e dormia, 
O tempo se arrastava; 
Quando eu era menino e ria e falava, 
O tempo andava; 
Quando os anos fizeram de mim um homem, 
O tempo correu, 
Mas quando fiquei velho, o tempo voou.  

 

A vida emocional também influencia nossa experiência de tempo. As 

diferenças temperamentais entre aqueles que se comunicam rápido ou agem 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmology&usg=ALkJrhjGCxORaxeeqYZG5FH9gSMeQK_aUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Astrophysics&usg=ALkJrhisphtu_7ipKa2O2MfLQElDZDkLvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_science&usg=ALkJrhjXgSjRaNUwnONlJu_MWwDD0zB0MA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_science&usg=ALkJrhiiiGLYQ9f2zq_beEUsoLoz5dSaPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Time&usg=ALkJrhh4XxZ430wXet2CP4eUolnpkOvzOw
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conforme seus pensamentos e aqueles que só agem, depois de muito atraso e 

instigação, podem ser vistas como variações da experiência de tempo. Isso 

torna-se claro ao compararmos o conceito de tempo de adultos normais, 

criados nas tradições da civilização ocidental, com as diferentes ideias de 

tempo de pessoas de outras culturas. Hoje tendemos a considerar instintivo e 

inevitável o reconhecimento da natureza linear progressiva do tempo. Não há 

dúvida de que essa ideia é influenciada pelo fato de o processo de pensamento 

ter a forma de uma sequência linear. No entanto, a capacidade de sintetizar, em 

uma ordem de tempo única, unidimensional, as experiências associadas aos 

diferentes sentidos é um produto tardio e sofisticado da nossa evolução não só 

biológica como também social.8 

Daniel Kahneman (Tel Aviv, 5 de março de 1934) é um teórico da finança 

comportamental (behavioural), a qual combina a economia com a ciência 

cognitiva para explicar o comportamento aparentemente irracional da gestão do 

risco pelos seres humanos. 

É conhecido por sua colaboração com Amos Tversky e outros, 

estabelecendo uma base cognitiva para os erros humanos comuns, usando a 

heurística e desenvolvendo a prospect theory. 

Kahneman viveu sua infância em Paris, França, e regressou para a 

Palestina em 1946. Fez licenciatura em matemática e psicologia na 

Universidade Hebraica de Jerusalém em 1954, após o qual serviu nas forças de 

defesa israelitas, principalmente no departamento de psicologia. Em 1958, foi 

para os Estados Unidos onde cursou doutorado em Psicologia na Universidade 

da Califórnia, Berkeley, em 1961. 

Atualmente é professor da Universidade de Princeton e membro da 

Universidade Hebraica. Em 2002 venceu o prêmio do Banco da Suécia em 

Ciências Econômicas, em memória de Alfred Nobel (designado por vezes como 

o Prêmio Nobel da Economia), apesar de ser psicólogo e não economista. De 

fato, Kahneman nunca fez qualquer cadeira em economia e afirma que aquilo 

que sabe sobre o assunto foi o que ele e Tversky aprenderam com 

colaboradores como Richard Thaler e Jack Knetsch. 

                                                        
8
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São seus os pensamentos: 

 
O humor de um indivíduo a um dado momento depende de seu 
temperamento e felicidade total, mas o bem-estar emocional também 
flutua consideravelmente ao longo do dia e da semana. O humor do 
momento depende primordialmente da situação presente. O humor no 
trabalho, por exemplo, é muito pouco afetado pelos fatores que 
influenciam a satisfação geral com o emprego, incluindo benefícios e 
status. O mais importante são os fatores circunstanciais, como uma 
oportunidade de se socializar com os colegas, exposição a ruído alto, 
pressão de tempo (uma significativa fonte de afeto negativo) e a 
presença imediata de um chefe (em nosso primeiro estudo, a única 
coisa pior do que ficar sozinho). A atenção é crucial. Nosso estado 
emocional é amplamente determinado por aquilo em que prestamos 
atenção no momento, e normalmente estamos concentrados em 
nossa presente atividade e no ambiente imediato. Há exceções, onde 
a qualidade da experiência subjetiva é dominada mais pelos 
pensamentos recorrentes do que pelos eventos do momento. Quando 
estamos felizes por estar apaixonados, podemos sentir alegria até 
parados no trânsito, e se sofremos algum pesar, podemos continuar 
deprimidos até assistindo a um filme de comédia. Em circunstâncias 
normais, porém, extraímos prazer e dor do que está acontecendo no 
momento, se prestarmos atenção. Para extrair prazer da comida, por 
exemplo, você deve prestar atenção no que está fazendo. 
Descobrimos que as mulheres francesas e norte-americanas gastam 
mais ou menos a mesma quantidade de tempo comendo, mas para as 
francesas comer tem uma probabilidade duas vezes maior de ser algo 
focado do que para as americanas. As americanas estão muito mais 
propensas a combinar a refeição com outras atividades, e seu prazer 
em comer ficava diluído de modo correspondente. 
Essas observações trazem implicações tanto para os indivíduos como 
para a sociedade. O uso do tempo é uma das áreas da vida sobre a 
qual as pessoas têm algum controle. Poucos indivíduos são capazes 
de deliberadamente adquirir uma disposição mais animada, mas 
alguns talvez consigam organizar sus vidas de modo a passar uma 
parte menor de seu dia indo e voltando ao trabalho, e mais tempo 
fazendo coisas que apreciam com pessoas que gostam. Os 
sentimentos associados com diferentes atividades sugerem que outro 
modo de melhorar a experiência é substituir o tempo de lazer passivo, 
como assistir a tevê, para formas mais ativas de lazer, incluindo 
socialização e exercício. Da perspectiva social, melhoria do transporte 
público para a força de trabalho, disponibilidade de creches para as 
mulheres que trabalham fora e melhoria das oportunidades de 
socialização para a terceira idade podem ser maneiras relativamente 
eficientes de reduzir o índice U da sociedade – até mesmo uma 
redução de um por cento seria uma conquista significativa, somando 
milhões de horas de prevenção de sofrimento. Estudos nacionais 
combinados de uso do tempo e bem-estar experimentado podem 
determinar as políticas sociais de múltiplas maneiras.

9
   

 

Umberto Eco nasceu em Alexandria, em 1932. Filósofo, medievalista, 

semiólogo, midiólogo, estreou na ficção em 1980 com O nome da rosa (Prêmio 

Strega 1981), seguido por O pêndulo de Foucault (1988), A ilha do dia anterior 
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(1994), Baudolino (2000), A misteriosa chama da rainha Loana (2004) e O 

cemitério de Praga (2010). Dentre seus trabalhos de filosofia, crítica literária e 

semiótica, destacam-se Tratado geral de semiótica (1975), Os limites da 

interpretação (1990), Kant e o ornitorrinco (1997), Da árvore ao labirinto: 

estudos históricos sobre o signo e a interpretação (2007), Não contem com o 

fim do livro (com Jean-Claude Carrière) (2009), Construir o inimigo e outros 

escritos ocasionais (2011) e Scritii sul pensiero medievale (Escritos sobre o 

pensamento medieval) (2012). Em 2004 publicou o volume ilustrado História da 

beleza, seguido em 2007 por História da feiúra, em 2009 por A vertigem das 

listas e em 2013 por História das terras e lugares lendários. 

Vejamos os ensinamentos do filósofo sobre o complexo ideário tempo:  

 

Justo, e, quando o jornal for feito de verdade, é assim que deverá ser. 
Mas agora, durante um ano, só precisamos demonstrar que é possível 
fazer. E é possível porque um número zero pode ter a data que quiser 
e pode ser perfeitamente um exemplo de como teria sido o jornal 
meses antes, suponhamos, quando a bomba explodiu. Nesse caso já 
sabemos o que terá acontecido depois, mas vamos falar como se o 
leitor ainda não soubesse. Portanto, todas as nossas indiscrições 
terão gosto de coisa inédita, surpreendente, ouso dizer oracular. Ou 
seja: ao cliente nos deveremos dizer: veja como teria sido o amanhã 
se tivesse saído ontem. Entenderam? E, querendo-se, mesmo que 
ninguém nunca tivesse explodido a bomba, poderíamos muito bem 
fazer um número [...] 

10
 

 

Martin Heidegger nasceu em Messkirch, em 26 de setembro de 1889, e 

faleceu em Friburgo, Brisgóvia, em 26 de maio de 1976. Filósofo alemão, é um 

dos pensadores fundamentais do século XX, ao lado de Russel, Wittgenstein, 

Adorno, Popper e Foucault, quer pela recolocação do problema do ser e pela 

refundação da Ontologia, quer pela importância que atribui ao conhecimento da 

tradição filosófica e cultural. Influenciou muitos outros filósofos, dentre os quais 

Jean-Paul Sartre. 

Dos seus estudos sobre o tempo, destacamos:  

 
Para se comprovar que e como a temporalidade constitui o ser da 
presença, mostrou-se o seguinte: enquanto constituição ontological da 
existência, a historicidade é, “no fundo”, temporalidade. A 
interpretação do caráter temporal da história se fez, contudo, sem 
considerar o “fato” de que todo acontecer decorre “no tempo”. Ao 
longo da análise existencial e temporal da historicidade, não se deu a 
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palavra à compreensão cotidiana da presença que, de fato, só 
conhece a história como acontecer “intratemporal”. Se a analítica 
existencial deve tornar ontologicamente transparente a presença, 
justamente em sua facticidade, então deve-se devolver 
expressamente o direito à interpretação “ôntico-temporal” e factual da 
história. O tempo “em que” os entes intramundanos vêm ao encontro 
deve, ainda mais necessariamente, receber uma análise fundamental, 
porque, além da história, também os processos naturais se 
determinam “pelo tempo”. Todavia, mais elementar do que a 
constatação de que o “fator tempo” vem à tona nas ciências da 
história e da natureza é que, bem antes de qualquer pesquisa 
temática, a presença já “conta com o tempo” e por ele se orienta. 
Aqui, novamente, permanece decisivo o “contar” “com o seu tempo”, 
inerente à presença, que antecede todo uso de instrumentos de 
medição, adequados à determinação temporal. Este contar antecede 
o uso, possibilitando a utilização de relógios

11
.  

 

Stephen Hawking foi por trinta anos professor lucasiano da Universidade 

de Cambridge – uma das mais prestigiadas cátedras de matemática do mundo, 

já ocupada por Isaac Newton – e é considerado um dos físicos mais 

importantes da história.  

Assim preleciona o físico sobre o tempo:  

 
[...] mesmo que o espaço-tempo seja dobrado de modo a permitir 
viagens ao passado, o que acontece no espaço-tempo deve ser uma 
solução compatível com as leis da física. Segundo esse ponto de 
vista, você não poderia voltar no tempo, a menos que a história 
mostrasse que já chegara no passado e, enquanto esteve lá, não 
matara seu tataravô nem cometera quaisquer outros atos que 
entrariam em conflito com sua situação no presente. Além do mais, 
quando voltasse para seu próprio tempo, você não seria capaz de 
mudar o registro histórico. Isso significa que não teria livre-arbítrio 
para fazer o que quisesse. Claro, alguém poderia dizer que o livre-
arbítrio é uma ilusão, de todo modo. Se há de fato uma teoria 
unificada completa que governa todas as coisas, podemos presumir 
que ela determina também suas ações. Mas o faz de um modo 
impossível de calcular para um organismo tão complexo quanto um 
ser humano. O motivo para dizermos que os seres humanos têm livre-
arbítrio é que não podemos prever o que farão. No entanto, se uma 
pessoa parte em uma nave espacial e volta antes de ter partido, 
poderemos prever o que ela fará porque será parte do registro 
histórico. Portanto, nessa situação, o viajante do tempo não teria livre-
arbítrio.  
[...] quando os viajantes do tempo voltam ao passado, entram em 
histórias alternativas que diferem do registro histórico. Desse modo, 
podem agir livremente, sem a limitação da coerência com sua história 
prévia. Steven Spielberg se divertiu com essa ideia na trilogia De volta 
para o futuro: Marty McFly foi capaz de voltar no tempo e transformar 
o namoro de seus pais em uma história mais bem-sucedida

12
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Francesco Carnelutti (Udine, 15 de maio de 1879 – Milão, 8 de março de 

1965) foi um eminente advogado e jurista italiano e o principal inspirador do 

Código de Processo Civil italiano. Ensina o jurista: 

 
Tentei escrever o melhor que me foi possível, ainda que de forma 
superficial, o mecanismo do processo penal e civil. Um mecanismo, se 
me é permitida a metáfora, que deveria prover ao público um produto 
tão necessário ao mundo como nenhum outro bem: a justiça. É o 
momento de repetir que os homens têm, antes de mais nada, a 
necessidade de viverem em paz; mas se não há justiça, é inútil 
esperar a paz. Por isso, não deveria haver nenhum serviço público ao 
qual o Estado dedicasse tantos cuidados como o que recebe o nome 
de processo.  
Faço esta observação, antes de mais nada, porque me vejo na 
necessidade de acrescentar que nem a opinião pública toma 
consciência da maior importância que tem, para a organização social, 
um instituto como o processo, nem correlativamente o Estado faz pelo 
processo tudo o que deveria. Os interessados, quer dizer, os técnicos 
do processo, juízes, advogados e partes, têm consciência de que o 
mecanismo funciona mal. Esta consciência aflora ocasionalmente nos 
ambientes legislativos; mas quase nunca parece que haveria outra 
coisa a fazer salvo modificar as leis processuais, em função das quais 
se costuma pôr a responsabilidade do mau serviço judicial, para 
empregar uma palavra que já entrou em uso corrente. Também 
ouvimos falar de reformas urgentes do Código de Processo Penal e 
do Código de Processo Civil, e todos parecem acreditar não apenas 
que, com essas reformas, o Estado cumpriu com seu dever, mas que 
também dessas reformas surgirão Deus sabe quais melhoras na 
administração da justiça. 
Tenho o dever de desenganar o público ao qual me dirijo, desiludindo-
o de cultivar essas, que não seriam esperanças, mas verdadeiras 
ilusões. Certamente, nossas leis processuais não são perfeitas; mas, 
em primeiro lugar, são bem menos más do que se diz; em segundo 
lugar, ainda que fossem muito melhores, as coisas não andariam 
melhor, pois o defeito está, muito mais que nas leis, nos homens e 
nas coisas. 
O que se impõe saber, antes de mais nada, é que o pressuposto 
disponível dos homens e das coisas é enormemente inferior às 
exigências do serviço. A delinquência e a litigiosidade, fenômenos 
indubitavelmente afins, são verdadeiras enfermidades sociais, cuja 
causa profunda reside na ausência de moralidade. Com uma 
sociedade como é a sociedade em que vivemos, assentada 
exclusivamente no plano econômico, é em vão esperar que tais 
manifestações patológicas possam diminuir sensivelmente, ao menos 
por agora. Ao contrário, no que se refere à litigiosidade, o incremento 
econômico não pode menos que determinar seu aumento. 
[...] 
Os homens do governo falam periodicamente de uma ‘justiça rápida e 
segura’, mas bastaria que tivessem conhecimento das estreitezas 
materiais, frequentemente inconcebíveis, em que se realiza o serviço, 
para que se dessem conta de que tais declarações não têm nenhuma 
seriedade. Se ao serviço judicial se dedicassem os cuidados que se 
prodigalizam ao serviço ferroviário ou à rede de rodovias, as coisas 
começariam a andar de outro modo; mas os valores econômicos 
pesam ainda, infelizmente, muito mais que os valores morais. 
[...] 
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Nada se pode conhecer e, menos que nenhuma outra coisa, o 
homem, se não é amado. A verdadeira virtude do advogado e do juiz, 
a única que os faz dignos de seu ofício, é a de amar àquele a quem 
devem conhecer e julgar, ainda que pareça indigno de amor. O juiz, 
sobretudo, deveria ser um centro de amor. O que, como disse já 
muitas vezes, não exclui de modo algum seu poder e seu dever de 
castigar, já que o castigo do pai é seu mais puro ato de amor. Mas 
uma coisa é o castigo de quem se crê bom em face ao mau, e outra 
coisa o de quem se sente igual e irmão seu. Assim, se o juiz julga com 
amor, não apenas seu julgamento se aproximará todo o 
humanamente possível da verdade, mas também irradiará dele um 
exemplo que, em uma sociedade cada vez menos dominada pelo 
egoísmo, fará cada vez menos necessário seu triste ofício.

13
 

 

Na obra de Irany Ferrary, temos:  

 
Já no prefácio desta obra diz-nos Jean Boissonnat que não é trabalho 
que falta. O que nos falta é clarividência para compreender que o 
trabalho está mudando radicalmente e que não temos imaginação o 
bastante para organizá-lo de outra forma. O tema em verdade foi O 
trabalho e o emprego, na França, no horizonte 2015. 
Nesse mesmo prefácio, adverte Boissonnat que, “esquematizando-se, 
podem-se distinguir atualmente, três funções de trabalho: função de 
produção, função de distribuição e função de inserção”. A primeira é 
transformada pelo desenvolvimento econômico, verificando-se que, na 
agricultura a produção caiu pela metade; na indústria, passou de 38% 
para 28% e, na de serviços, subiu de 56% para 70%, transformação 
essa que se reflete diretamente no emprego. Assim, na França, no fim 
da década de 1960, os executivos eram em maior número que os 
trabalhadores rurais; os técnicos e os executivos em maior número 
que os operários. Enquanto isso, a área de serviços aumentaria 
significativamente ampliando o número de empregos. 
A segunda função que é de distribuição, diz respeito à remuneração 
do trabalhador, e esta também tem passado por várias 
transformações no sentido de seu rebaixamento. Por outro lado, a 
escolha do trabalho pelo não trabalho deixou de ser uma opção 
satisfatória, porque a alternativa atual é a do trabalho e a do 
desemprego. 
O trabalhador muda de sentido quando gera a liberdade para o 
trabalhador-consumidor sem a preocupação apenas com a 
subsistência ou com a segurança. 
Os benefícios em espécie deverão representar parcela importante nas 
rendas ‘livres’ de quem trabalha sob contrato de emprego, ficando tais 
benefícios não relacionados com o trabalho, de forma direta. 
A terceira função, qual seja a da inserção social e da realização 
pessoal do trabalhador tem a ver com a dignidade atribuída ao 
homem pelo trabalho. É o sentimento de que existe e de que é útil à 
sociedade a que pertence. 
Em verdade, “as grandes funções do trabalho vão continuar evoluindo 
sob os efeitos de fortes tendências de nossas sociedades”. 
Há, ainda, no prefácio em questão, uma preocupante indagação que 
tanto serve à França quanto ao Brasil e outros países:  
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O que fazer de centenas de milhares de jovens detentores de títulos 
universitários? Estamos fabricando uma bomba de efeito retardado no 
próprio coração da sociedade francesa. Chegou o momento de 
explicar que o diploma não garante emprego e que a escola não é o 
único meio de uma formação eficaz. 
 
[...]  
 
A duração do trabalho deverá ser reduzida, com todas as espécies de 
adaptações particulares, numa base contratual, especialmente 
coletiva. 
O contrato de emprego está se desfigurando. 
Apregoa-se, então, o contrato de atividade, para a proteção do 
trabalho e não mais do emprego. 
Esse contrato de atividade implicaria, como todo contrato, direitos e 
obrigações para cada uma das partes. Teria um tempo amplo (se 
possível 5 ou 6 anos) pela frente e cobriria não só os períodos de 
trabalho produtivo das empresas, como também o trabalho em 
formação e licenças de utilidade social. Durante todo o tempo do 
contrato as garantias seriam mantidas embora a remuneração possa 
variar de forma sensível. 
A proposta vai mais longe: o contrato seria concluído entre o ativo e 
um coletivo, compreendendo uma rede de empresas a fim de que 
uma, se privada temporariamente, de um certo volume de 
encomendas, possa emprestar trabalhadores a outra, ainda que em 
tempo parcial ou em formação, fornecendo-lhe também a 
possibilidade do exercício de uma atividade autônoma durante algum 
tempo. 
Enfim, os tempos futuros, a partir dos atuais, são uma grande 
incógnita e, por isso mesmo, uma grande preocupação no que 
concerne ao trabalho, principalmente, quando sob o ângulo do 
emprego. 
Reflitamos rapidamente sobre o trabalho como um todo considerando 
os problemas da atualidade e sobretudo os de um futuro próximo!

14
 

 

Dessa forma, infere-se que o tempo intrigou, intriga e sempre intrigará os 

estudiosos, nas mais diversas áreas de conhecimento. É muito difícil imaginar 

algum aspecto da sociedade e da vida das pessoas sem que o tempo tenha 

influência direta ou indireta.  

Daí a importância do estudo das mencionadas reflexões jurídicas e 

extrajurídicas sobre o tempo.  
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3  DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS 
 

A tese parte da premissa do tempo como um dos grandes direitos 

fundamentais, que apresenta íntima relação com o consagrado princípio da 

dignidade da pessoa humana. Em seguida, desenvolverá o estudo dos direitos 

humanos e fundamentais, bem como as respectivas influências na área 

trabalhista. 

 

3.1  Conceitos e diferenças entre direitos humanos e direitos 
fundamentais 

 

 É de grande relevância a questão relativa aos direitos e liberdades 

públicas dos cidadãos e, sobretudo, dos cidadãos-trabalhadores. 

 Traçar uma definição dos conhecidos direitos fundamentais não é uma 

tarefa fácil. 

 A transformação e a ampliação dos direitos fundamentais do homem na 

história dificulta a definição de um conceito preciso. A utilização de várias 

expressões como sinônimas aumenta essa dificuldade, tais como: direitos 

humanos, direitos naturais, direitos do homem, direitos individuais, direitos 

públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos 

fundamentais do homem. 

 Para Norberto Bobbio, o desenvolvimento dos direitos do homem passou 

por três fases: num primeiro momento afirmaram-se os direitos de liberdade, 

isto é, todos aqueles direitos que tendem a limitar o poder do Estado e a 

reservar para o indivíduo, ou para os grupos particulares, uma esfera de 

liberdade em relação ao Estado; num segundo momento, foram propugnados 

os direitos políticos, os quais – concebendo a liberdade não apenas 

negativamente, como não impedimento, mas positivamente, como autonomia – 

tiveram como consequência a participação cada vez mais ampla, generalizada 

e frequente dos membros de uma comunidade no poder político (ou liberdade 

no Estado); finalmente, foram proclamados os direitos sociais, que expressam o 

amadurecimento de novas exigências – podemos mesmo dizer, de novos 
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valores – como os do bem-estar e da igualdade não apenas formal, e que 

poderíamos chamar de liberdade através ou por meio do Estado.15 

 No entanto, mostra-se necessário distinguir as expressões “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais”. 

 José Joaquim Gomes Canotilho reconhece que  

 
as expressões direitos do homem e direitos fundamentais são 
frequentemente utilizadas como sinônimas. Sustenta que, segundo 
sua origem e significado, poderíamos distingui-las da seguinte 
maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e 
em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos 
fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente 
garantidos e limitados espaço-temporalmente. Os direitos do homem 
arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter 
inviolável, intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os 
direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídico-concreta.

16
  

 

 Peces-Barba ressalta que a expressão direitos fundamentais se revela a 

mais adequada tendo em vista que:  

 
(a) é mais precisa que a expressão direitos humanos e não possui a 
ambiguidade que esta supõe; (b) pode abarcar as duas dimensões 
que aparecem nos direitos, sem ocorrer nos reducionismos 
jusnaturalista ou positivista. Os direitos fundamentais expressam tanto 
uma moralidade básica como uma juridicidade básica; (c) é mais 
adequado que os termos direitos naturais ou direitos morais que 
mutilam aos direitos de sua faceta jurídico-positiva, ou dito de outra 
forma, que formulam seu conceito sem ter em conta sua dimensão 
jurídico-positiva. As tradições linguísticas dos juristas atribuem ao 
termo "direitos fundamentais essa dimensão vinculando-a ao seu 
reconhecimento constitucional ou legal; (d) é mais adequado que os 
termos direitos públicos subjetivos" ou liberdades públicas que podem 
perder de vista a dimensão moral, e cingir a estipulação do sentido à 
faceta da pertinência ao ordenamento. Sua proximidade com o termo 
direitos humanos, salvo a sua ambiguidade, permite usar direitos 
fundamentais aberto a essa primeira e imprescindível dimensão ética 
que se perde com uma excessiva orientação constitucionalista ou 
administrativista a que se reduziria a idéia dos direitos com a 
terminologia liberdades públicas ou direitos públicos subjetivos.

17
  

 

 As Constituições do Brasil, Portugal e Espanha baseiam-se na dignidade 

da pessoa humana, adotando a designação direitos fundamentais. 

 José Carlos de Vieira Andrade afirma que aquilo a que se chama ou a 

que é lícito chamar direitos fundamentais pode ser considerado por várias 
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perspectivas: filosófica ou jusnaturalista, sustenta que os direitos fundamentais 

podem ser vistos enquanto direitos naturais de todos os homens, 

independentemente dos tempos e dos lugares; constitucional ou estadual, soa 

considerados os direitos mais importantes das pessoas, num determinado 

tempo e lugar, isto é, num Estado concreto ou numa comunidade de Estados; 

universalista ou internacionalista, podem ser considerados direitos essenciais 

das pessoas num certo tempo, em todos os lugares ou, pelo menos, em 

grandes regiões do mundo.18  

 Jorge Miranda sustenta que direitos fundamentais são os direitos ou as 

posições jurídicas ativas das pessoas enquanto tais, individual ou 

institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição 

formal e direitos fundamentais em sentido material.19  

 José Afonso da Silva diferencia:  

 

Direitos humanos é expressão preferida nos documentos 
internacionais. Contra ela, assim, como contra a terminologia direitos 
do homem, objeta-se que não há direito que não seja humano ou do 
homem, afirmando-se que só o ser humano pode ser titular de 
direitos. Talvez já não mais assim, porque, aos poucos, se vai 
formando um direito especial de proteção aos animais.  
 
Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais 
adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que 
resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de 
cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do 
direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza 
em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as 
pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se 
realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentos 
do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não 
apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente 
efetivados. Do homem, não como o macho da espécie, mas no 
sentido de pessoa humana. Direitos fundamentais do homem significa 
direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais. É 
com esse conteúdo que a expressão direitos fundamentais encabeça 
o Título II da Constituição, que se completa, como direitos 
fundamentais da pessoa humana, expressamente, no artigo 17.

20
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 Com base em Pérez Luño, complementa que a expressão direitos 

fundamentais do homem:  

 

não significa esfera privada contraposta à atividade pública, como 
simples limitação ao Estado ou autolimitação deste, mas limitação 
imposta pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado 
que dela dependem. Ao situarmos sua fonte na soberania popular, 
estamos implicitamente definindo sua historicidade, que é 
precisamente o que lhes enriquece o conteúdo e os deve pôr em 
consonância com as relações econômicas e sociais de cada momento 
histórico. A Constituição, ao adotá-los na abrangência com que o fez, 
traduziu um desdobramento necessário da concepção de Estado 
acolhida no artigo 1º: Estado Democrático de Direito. O fato de o 
direito positivo não lhes reconhecer toda a dimensão e amplitude 
popular em dado ordenamento (restou dar, na Constituição, 
consequências coerentes na ordem econômica) não lhes retira aquela 
perspectiva, porquanto, como dissemos acima, na expressão também 
se contêm princípios que resumem uma concepção do mundo que 
orienta e informa a luta popular para a conquista definitiva da 
efetividade desses direitos.

21
  

 

 Diante da pluralidade de conceitos, verifica-se que os direitos 

fundamentais podem ser concebidos como atributos ligados aos valores da 

dignidade humana, liberdade e igualdade. Esses valores têm o reconhecimento 

no ordenamento jurídico-positivo. 

 

3.2  Evolução 
 

 Já no âmbito das culturas grega e romana era possível encontrar 

considerações acerca do reconhecimento de direitos das pessoas. O 

reconhecimento dos direitos humanos mostra-se um fenômeno histórico 

recente.  

 No mundo ocidental, principalmente na Inglaterra, teve início ao 

processo de fundamentalização, positivação, e a constitucionalização dos 

direitos e liberdade dos cidadãos. 

 Para Cristina Queiroz, consideram-se precursores das modernas 

declarações que reconhecem direitos ao povo: a Magna Carta Libertatum de 

1215 – Constituição de João Sem Terra – o Petition of Rights, de 1628, o 

Habeas Corpus Act, de 1679 e o Bill of Rights, de 1689. Mesmo considerando 
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uma espécie de conquista de direitos do povo, na verdade, essas declarações 

estabelecem obrigações para os detentores do poder na sociedade, com 

limitações às prerrogativas. Formalmente não existiu um expresso 

reconhecimento de direitos aos indivíduos.22   

 Efetivamente, as primeiras manifestações de direitos das pessoas, 

concretizadas nas declarações com força jurídica, no qual o Estado deve 

respeitar, assegurar e proteger, surgem com os movimentos revolucionários, 

com a independência das colônias inglesas na América do Norte (século XVII) e 

a Revolução Francesa. 

 Segundo Alexandre de Moraes, a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos da América, em 4 de julho de 1776, tratou-se de documento de 

inigualável valor histórico e teve como tônica preponderante a limitação do 

poder estatal. O referido documento menciona:  

 

[...] a história do atual Rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidos 
danos e usurpações, tendo todos por objetivo direto o 
estabelecimento da tirania absoluta sobre estes Estados. Para prová-
los, permitam-nos submeter os fatos a um cândido mundo: Recusou 
assentimento a leis das mais salutares e necessárias ao bem público 
[...]. Dissolveu Casas de Representantes repetidamente porque se 
opunham com máscula firmeza às invasões dos direitos do povo [...]. 
Dificultou a administração da justiça pela recusa de assentimento a 
leis que estabeleciam poderes judiciários. Tornou-se os juízes 
dependentes apenas da vontade dele para gozo do cargo e valor e 
pagamento dos respectivos salários [...]. Tentou tornar o militar 
independente do poder civil e a ele superior [...].

23
    

 

 Posteriormente, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 26 de agosto de 1789, em que se manifestou a generalização dos 

direitos de liberdade e dignidade da pessoa, como direito inerente ao homem, 

na qualidade de ser humano. 

 Paulo Bonavides sustenta:   

 
[...] se constatou então, com irrecusável veracidade, que as 
declarações antecedentes de ingleses e americanos podia talvez 
ganhar em concretude, mas perdiam em espaço de abrangência, 
portanto se dirigiam a uma camada social privilegiada (os barões 
feudais), quando muito a um povo ou a uma sociedade que se 
libertava politicamente, conforme era o caso das antigas colônias 

                                                        
22

 QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais (teoria geral). Coimbra: Coimbra, 2002, p.13. 
23

 MORAES, Alexandre de. Direito ao silêncio e comissões parlamentares de inquérito. Revista do 
Ministério Público Militar, Brasília, v.29, n.19. 2003, p.19-20. 



37 

 

 

americanas, ao passo que a Declaração Francesa de 1789 tinha por 
destinatário o gênero humano. Por isso mesmo, e pelas condições da 
época, foi a mais abstrata de todas as formulações solenes já feitas 
acerca da liberdade.

24
    

 

 Em 3 de setembro de 1791, adveio a Constituição Francesa, com a 

abolição de diversas instituições potencialmente agressoras da liberdade e da 

igualdade de direitos. 

 Mais adiante, a Constituição dos Estados Unidos da América, de 15 de 

dezembro de 1791, reconhece diversos direitos aos cidadãos, como a liberdade 

religiosa, a liberdade de expressão, o direito de reunião, a inviolabilidade do 

domicílio, a instituição do Tribunal do Júri e o devido processo legal, entre 

outros. 

 Posteriormente, surge uma nova Constituição na França, em 24 de junho 

de 1793, tratando de forma clara a existência dos direitos fundamentais dos 

indivíduos, garantindo a eles o direito à igualdade, à liberdade, à segurança e à 

propriedade. 

 Depois dos movimentos ocorridos na Inglaterra, nos Estados Unidos e 

na França, outros países começaram a reconhecer os direitos fundamentais 

dos indivíduos. 

 Na Espanha, a Constituição de Cádiz, de 18 de março de 1812, 

reconhecia que o objetivo do governo era a felicidade da nação. No entanto, 

vedava a liberdade de religião. 

 Em 1822, a Constituição de Portugal reconhecia a liberdade de 

comunicação dos pensamentos. Por outro lado, ainda existia uma certa censura 

acerca da liberdade religiosa. 

 Em 1848, com a Constituição Alemã, surge a expressão “direitos 

fundamentais”.  

 Em 4 de novembro de 1848, houve a Declaração de Direitos da 

Constituição Francesa, que segundo Alexandre de Moraes, esboçou uma 

ampliação em termos de direitos humanos fundamentais que seria, 

posteriormente, definitiva a partir dos diplomas constitucionais do século XX.25  

                                                        
24

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 9.ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.516. 
25

 MORAES, Alexandre de. Direito ao silêncio e comissões parlamentares de inquérito. Revista do 
Ministério Público Militar, Brasília, v.29, n.19., 2003, p.21.  



38 

 

 

 No início do século XX, as constituições passaram a dedicar mais 

atenção aos direitos sociais.   

 No México, a Constituição Querétaro, além de reconhecer diversos 

direitos fundamentais, passou a assegurar o direito à educação, à liberdade ao 

trabalho e ainda reconheceu a jornada de trabalho de 8 horas diárias, entre 

outros direitos trabalhistas. 

 Com a Constituição de Weimar, de 11 de agosto de 1919, ocorreu a 

passagem do constitucionalismo liberal – havia apenas a preocupação da 

autonomia do indivíduo perante o poder do Estado – para um 

constitucionalismo social, demonstrando a afirmação do Estado com fins de 

solidariedade e justiça social.26   

 A Declaração Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado 

tinha por objeto suprimir toda exploração do homem pelo homem, abolir 

completamente a divisão da sociedade em classes, esmagar implacavelmente 

todos os exploradores, instaurar a organização socialista da sociedade e fazer 

triunfar o socialismo em todos os países. Com o advento da Constituição 

Soviética, em 10 de julho de 1918, reconheceu-se o princípio da igualdade, 

independentemente de raça ou nacionalidade, e disso assegurou-se a 

prestação de assistência material e qualquer outra forma de apoio aos 

operários e aos camponeses mais pobres, a fim de concretizar a igualdade.27   

 Em 10 de dezembro de 1948, surgiu a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, ainda hoje, o documento mais mencionado acerca dos direitos 

fundamentais. 

 

3.3  Eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais 
 

 A eficácia dos direitos fundamentais está intimamente ligada à 

verificação dos sujeitos que estão vinculados ou obrigados por essa categoria 

de direitos. 
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3.3.1  Eficácia vertical 
 

 A eficácia vertical dos direitos fundamentais refere-se à vinculação dos 

poderes públicos a essa categoria de direitos. Não há muita controvérsia acerca 

da sua incidência nas relações de natureza jurídico-públicas, tendo em vista 

que os direitos fundamentais se mostram justamente como meios de defesa do 

cidadão perante o Estado, identificando-o como o maior ameaçador dos direitos 

e liberdades dos indivíduos. 

 No Brasil, não há disposição sobre a vinculação dos entes públicos aos 

direitos fundamentais. Ocorre o expresso reconhecimento dos direitos 

constantes na Constituição Federal, no Título II – Dos direitos e garantias 

fundamentais, assegurando, ainda, a não exclusão de direitos e garantias 

constantes de documentos internacionais ratificados pelo Brasil.28   

 De acordo com as normas constitucionais, o Estado é obrigado a 

propiciar o gozo dos direitos fundamentais ao cidadão. Ao Estado não cabe 

apenas proteger, mas também promover o pleno e efetivo gozo dessas 

prerrogativas. 

 

3.3.2  Eficácia horizontal 
 

 Eficácia horizontal é o termo utilizado para demonstrar que os direitos 

fundamentais também produzem efeitos nas relações privadas, contrariamente 

à eficácia vertical, que somente resultam oponíveis às ações praticadas pelos 

entes públicos. 

 A eficácia horizontal dos direitos fundamentais é aplicada no campo das 

relações jurídico-privadas. 

 José João Abrantes, ao enfatizar a dignidade da pessoa humana, 

sustenta:   

hoje a eficácia dos direitos e liberdades fundamentais nas relações de 
direito privado é, pois, exigida, por um lado, pela dignidade da pessoa 
humana, encarada no quadro de Estado Social de Direito e, por outro, 

                                                        
28

 BRASIL. Constituição Federal (1988). Artigo 5º, §2º: “Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” 
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pela nova dimensão objetiva atualmente reconhecida àqueles 
direitos.

29
   

 

 Para Daniel Sarmento:  

 
não seria correto simplesmente transplantar o particular para a 
posição de sujeito passivo do direito fundamental, equiparando o seu 
regime jurídico ao dos Poderes Públicos, pois o indivíduo, 
diversamente do Estado, é titular de direitos fundamentais, e está 
investido pela própria Constituição em um poder de autodeterminação 
dos seus interesses privados.

30
     

 

 Segundo a lição de Mac Crorie, sustenta-se que as teorias de construção 

tradicionais defendidas se dividem entre aquelas que (I) negam a vinculação 

dos entes privados aos direitos fundamentais, aquelas que (II) entendem pela 

aplicação imediata dos preceitos constitucionais nas relações jurídicas entre os 

particulares (teorias monistas), e por fim, aquelas que (III) admitem a incidência 

indireta dos direitos fundamentais nas relações entre os sujeitos privados 

(teorias dualistas).31  

 É cada vez mais rara a doutrina que nega a incidência dos direitos 

fundamentais nas relações entre os particulares. No entanto, os que negam a 

sua aplicação nas relações privadas sustentam que as supostas ameaças às 

liberdades se encontram nas leis civis ou criminais, e não no âmbito da 

Constituição. 

 Para a teoria da eficácia horizontal indireta ou mediata, a aplicação das 

normas de direitos fundamentais no âmbito das relações jurídicas entre os 

particulares, não ocorre de forma direta, devendo o legislador intervir e 

transladar para o direito privado as normas de direitos fundamentais. Nesta 

tese, verifica-se que a doutrina não se opõe à aplicação dos direitos 

fundamentais nas relações entre os sujeitos particulares, mas não aceita a sua 

incidência de forma direta e imediata. 

 Segundo a teoria da eficácia direta ou imediata, as relações jurídicas 

entre os sujeitos privados estão sujeitas às disposições constitucionais de 

                                                        
29

 ABRANTES, João José. Contrato de trabalho e direitos fundamentais. Coimbra: Almedina, 2005, 

p.72. 
30

 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 

p.223. 
31

 MAC CRORIE, Benedita Ferreira da Silva. A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. 

Coimbra: Almedina, 2005, p.20. 
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forma direta ou imediata, sem qualquer intervenção do legislador, gerando aos 

cidadãos oponíveis direitos erga omnes. 

 Daniel Sarmento afirma:   

 
os adeptos da teoria da eficácia imediata dos direitos fundamentais 
nas relações privadas não negam a existência de especificidades 
nesta incidência, nem a necessidade de ponderar o direito 
fundamental em jogo com a autonomia privada dos particulares 
envolvidos no caso.

32
   

 

 Segundo a teoria dos deveres de proteção, há uma certa aproximação 

com a teoria da eficácia mediata ou indireta. O Estado (através do legislador) 

não tem apenas o dever de evitar a intervenção de forma indevida, mas, 

também, o dever de proteger os cidadãos contra possíveis ofensas aos seus 

direitos fundamentais praticadas por particulares. 

 A teoria da convergência estatista assenta-se sobre o pressuposto de 

que o Estado seria responsável por eventuais afrontas aos direitos 

fundamentais no âmbito das relações jurídicas entre os sujeitos privados. 

Fundamenta-se que, ao não estabelecer uma norma proibitiva de um ato que 

possa gerar ofensa àquela categoria de direitos, os poderes públicos 

assumiriam o risco, passando a ser garantes dos danos ocorridos. 

 

3.4  O tratamento da Constituição Cidadã de 1988 aos direitos humanos 
fundamentais 

 

 De 1964 a 1985, perdurou um longo período de regime militar ditatorial 

no Brasil.  

 A transição democrática, lenta e gradual, permitiu a formação de um 

controle civil sobre as forças militares33, culminado na promulgação de uma 

nova ordem constitucional – nascia assim a Constituição de outubro de 1988. 

                                                        
32

 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 

p.246. 
33

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 10.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. “Sobre o processo de transição, afirma Adam Przeworski: “A questão central concernente 
às transições, é se elas são capazes de assegurar uma democracia auto-sustentável, isto é, um sistema 
no qual as forças politicamente relevantes 1) sujeitam seus valores e interesses às instituições 
democráticas e 2) consentem com os resultados do processo político. Uma democracia auto-sustentável é 
estabelecida quando a maior parte dos conflitos é processada por instituições democráticas, quando 
ninguém pode controlar os resultados do processo político ‘ex post’, quando os resultados não são 
predeterminados, já que envolvem limites previsíveis e invocam o respeito de forças políticas relevantes. 
Em termos menos abstratos, uma transição para um regime democrático é completa quando: 1) há uma 
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 Com a Constituição de 1988 é instaurado o regime político democrático 

no Brasil. Ocorre, também, um imenso avanço das garantias e direitos 

fundamentais da sociedade brasileira; é considerada a Carta mais abrangente 

sobre os direitos humanos no Brasil. 

 José Afonso da Silva atenta: 

 

É a Constituição Cidadã, na expressão de Ulysses Guimarães, 
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte que a produziu, 
porque teve ampla participação popular em sua elaboração e 
especialmente porque se volta decididamente para a plena realização 
da cidadania.

34
    

 

 A Constituição de 1988 projeta a construção de um Estado Democrático 

de Direito, com fundamentos básicos na cidadania e na dignidade da pessoa 

humana (artigo 1º, II e III). 

 Para Paulo Bonavides, “nenhum princípio é mais valioso para 

compendiar a unidade material da Constituição que o princípio da dignidade da 

pessoa humana”.35   

 Segundo Jorge Miranda,  

                                                                                                                                                                   
possibilidade real de alternância partidária; 2) mudanças políticas reversíveis podem resultar de uma 
alternância partidária; e 3) um efetivo controle civil é estabelecido relativamente aos militares. [...] Se a 
democracia está por se consolidar, quatro problemas precisam ser resolvidos ao longo do processo: 1) 
uma estrutura institucional de contestação, para usar a terminologia de Dahl, precisa ser criada; 2) um 
regime representativo competitivo necessita ser estabelecido; 3) conflitos econômicos precisam ser 
solucionados pelas instituições democráticas; 4) os militares devem ficar sob controle civil” (Adam 
Przeworski, The games of transition, in Scott Mainwaring, Guillermo O’Donnel e J. Samuel Valenzuela 
(orgs.), Issues in democratic consolidation: the new South Americam democracies in comparative 
perspective, p.105-106). E conclui:“Uma estrutura institucional que permita transformações sociais e 

econômicas, um regime que é competitivo e representativo, os militares sob controle dos civis: estas são 
condições essenciais para que uma democracia seja auto-sustentável. Nada garante, entretanto, que 
estas condições sejam estabelecidas com o processo de transição” (The games of transition, p.134). Para 
Scott Mainwaring: “A democracia precisa satisfazer critérios procedimentais básicos: 1) eleições 
competitivas devem ser o caminho para o Governo em formação. Eleições precisam oferecer a 
possibilidade de alternância no poder ainda que, como no caso do Japão, nenhuma alternância verdadeira 
ocorra; 2) deve ser assegurada uma ampla cidadania. Nas décadas recentes isto implica praticamente em 
cidadania universal. Quase todos os países prevêem algumas exclusões – presos, militares, e, por vezes, 
os analfabetos. Os analfabetos, entretanto, podem ser tão numerosos que sua exclusão pode esvaziar a 
noção de amplo sufrágio. É impossível estabelecer com exatidão quais exclusões fazem com que o 
regime não se faça mais democrático, em parte porque a tolerância em relação a exclusões tem diminuído 
ao longo do tempo. Democracias precisam proteger os direitos das minorias e assegurar respeito às 
liberdades civis fundamentais. Esta dimensão é importante porque, ainda que um regime garanta eleições 
competitivas, com ampla participação, se se abstiver de garantir liberdade civis, não pode ser considerado 
uma plena democracia” (Transitions to democracy and democratic consolidation: theoretical and 
comparative issues. In: Scott Mainwaring, Guillermo O’Donnel e J. Samuel Valenzuela (Orgs.). Democratic 
consolidation: the new South American democracies in comparative perspective, p.298). 
34

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19.ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 
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A Constituição confere uma unidade de sentido, de valor e de 
concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais. E ela 
repousa na dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepção que 
faz a pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado.

36
   

 

 Já José Afonso da Silva destaca:   

 

A afirmação dos direitos fundamentais do homem no Direito 
Constitucional positivo reveste-se de transcendental importância, mas, 
como notara Maurice Hauriou, não basta que um direito seja 
reconhecido e declarado, é necessário garanti-lo, porque virão 
ocasiões em que será discutido e violado. Ruy Barbosa já dizia que 
uma coisa são os direitos, outra as garantias, pois devemos separar, 
‘no texto da lei fundamental, as disposições meramente declaratórias, 
que são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e 
as disposições assecuratórias, que são as que, em defesa dos 
direitos, limitam o poder. Aquelas instituem os direitos; estas, as 
garantias: ocorrendo não raro juntar-se, na mesma disposição 
constitucional, ou legal, a fixação da garantia, com a declaração do 
direito’. Não são nítidas, porém as linhas divisórias entre direitos e 
garantias, como observa Sampaio Dória, para quem ‘os direitos são 
garantias, e as garantias são os direitos’, ainda que se procure 
distingui-los. Nem é decisivo, em face da Constituição, afirmar que os 
direitos são declaratórios e as garantias assecuratórias, porque as 
garantias em certa medida são declaradas e, às vezes, se declaram 
os direitos usando forma assecuratória. A Constituição, de fato, não 
consigna regra que aparte as duas categorias, nem sequer adota 
terminologia precisa a respeito das garantias. Assim é que a rubrica 
do Título II anuncia: ‘Dos direitos e garantias fundamentais’, mas 
deixa à doutrina pesquisar onde estão os direitos e onde se acham as 
garantias. O Capítulo I desse Título traz a rubrica: ‘Dos direitos e 
deveres individuais e coletivos’,  não menciona as garantias, mas boa 
parte dele constitui-se de garantias. Ela se vale de verbos para 
declarar direitos que são mais apropriados para anunciar garantias. 
Ou talvez, melhor diríamos, ela reconhece alguns direitos garantindo-
os.

37
  

  
 A Constituição de 1988 foi a primeira a abordar o princípio da 

prevalência dos direitos humanos, como princípio fundamental. 

 O artigo 4º da Carta de 1988 estabelece que a República Federativa do 

Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 

independência nacional (I); prevalência dos direitos humanos (II); 

autodeterminação dos povos (III); não-intervenção (IV); igualdade entre os 

Estados (V); defesa da paz (VI); solução pacífica dos conflitos (VII); repúdio ao 
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terrorismo e ao racismo (VIII): cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade (IX); concessão de asilo político (X). 

 Flávia Piovesan menciona:  

 

A partir do momento em que o Brasil se propõe a fundamentar suas 
relações com base na prevalência dos direitos humanos, está ao 
mesmo tempo reconhecendo a existência de limites e 
condicionamentos à noção de soberania estatal. Isto é, a soberania do 
Estado brasileiro fica submetida a regras jurídicas, tendo como 
parâmetro obrigatório a prevalência dos direitos humanos. Rompe-se 
com a concepção tradicional de soberania estatal absoluta, reforçando 
o processo de sua flexibilização e relativização, em prol da proteção 
dos direitos humanos. Esse processo é condizente com as exigências 
do Estado Democrático de Direitos constitucionalmente pretendido

38
. 

 

  O artigo 5º, §2º, da Constituição Federal de 1988, estabelece que todos 

os tratados de direitos humanos, independentemente de quórum de aprovação, 

são materialmente constitucionais. O parágrafo 3º do mesmo artigo trata do 

quórum qualificado, no qual reforça a natureza constitucional dos tratados de 

direitos humanos, adicionando um lastro formalmente constitucional aos 

tratados ratificados. Nessas hipóteses, os tratados são equiparados às 

emendas à Constituição, enquanto os demais tratados internacionais têm força 

hierárquica infraconstitucional, conforme enfatiza o artigo 102, III, b. Essa 

diferenciação justifica-se pelo caráter especial atribuído à proteção dos direitos 

humanos. 

 O Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, a respeito do 

impacto do artigo 5º, §3º, e da necessidade de atualização jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 87.585-5, em 12 de 

março de 2008, envolvendo a problemática da prisão civil do depositário infiel, 

advertiu à luz do princípio da máxima efetividade constitucional:   

 

[...] o Poder Judiciário constitui o instrumento concretizador das 
liberdades constitucionais e dos direitos fundamentais assegurados 
pelos tratados e convenções internacionais subscritos pelo Brasil. 
Essa alta missão, que foi confiada aos juízes e Tribunais, qualifica-se 
como uma das mais expressivas funções políticas do Poder Judiciário. 
[...] é dever dos órgãos do Poder Público – e notadamente dos juízes 
e Tribunais – respeitar e promover a efetivação dos direitos humanos 
garantidos pelas Constituições dos Estados nacionais e assegurados 
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pelas declarações internacionais, em ordem a permitir a prática de um 
constitucionalismo democrático aberto ao processo de crescente 
internacionalização dos direitos básicos da pessoa humana.  
 
Após longa reflexão sobre o tema, [...] julguei necessário reavaliar 
certas formulações e premissas teóricas que me conduziram a 
conferir aos tratados internacionais em geral (qualquer que fosse a 
matéria neles veiculadas), posição juridicamente equivalente à das 
leis ordinárias. As razões invocadas neste julgamento, no entanto, 
convencem-me da necessidade de se distinguir, para efeito de 
definição de sua posição hierárquica em face do ordenamento positivo 
interno, entre as convenções internacionais sobre os direitos humanos 
(revestidas de ‘supralegalidade’, como sustenta o eminente Ministro 
Gilmar Mendes, ou impregnadas de natureza constitucional, como me 
inclino a reconhecer) e tratados internacionais sobre as demais 
matérias (compreendidos estes numa estrita perspectiva de paridade 
normativa com as leis ordinárias). [...] Tenho para mim que uma 
abordagem hermenêutica fundada em premissas axiológicas que dão 
significativo realce e expressão ao valor ético-jurídico – 
constitucionalmente consagrado (CF, artigo 4º, II) – da ‘prevalência 
dos direitos humanos’ permitirá, a esta Suprema Corte, rever a sua 
posição jurisprudencial quanto ao relevantíssimo papel, à influência e 
à eficácia (derrogatória e inibitória) das convenções internacionais 
sobre direitos humanos no plano doméstico e infraconstitucional do 
ordenamento positivo do Estado brasileiro. [...] Em decorrência dessa 
reforma constitucional, e ressalvadas as hipóteses a ela anteriores 
(considerando, quanto a estas, o disposto no §2º do artigo 5º da 
Constituição), tornou-se possível, agora, atribuir, formal e 
materialmente, às convenções internacionais sobre direitos humanos, 
hierarquia jurídico-constitucional, desde que observado, quanto ao 
processo de incorporação de tais convenções, o ‘iter’ procedimental 
concernente ao rito de apreciação e de aprovação das propostas de 
Emenda à Constituição, consoante prescreve o §3º do artigo 5º da 
Constituição [...] É preciso ressalvar, no entanto, como 
precedentemente já enfatizado, as convenções internacionais de 
direitos humanos celebrados antes do advento da EC n.45/2004, pois, 
quanto a elas, incide o §2º do artigo 5º da Constituição, que lhes 
confere natureza materialmente constitucional, promovendo sua 
integração e fazendo com que se subsumam à noção mesma de 
bloco de constitucionalidade

39
. 

 

 A partir do reconhecimento explícito da natureza materialmente 

constitucional dos tratados de direito humanos, o §3º do artigo 5º permite 

atribuir o status de norma formalmente constitucional aos tratados de direitos 

humanos que obedecerem ao procedimento nele contemplado. Logo, para que 

os tratados de direitos humanos a serem ratificados obtenham assento formal 

na Constituição, requer-se a observância de quórum qualificado de três quintos 

dos votos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos 

– que é justamente o quórum exigido para aprovação de emendas à 
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Constituição, nos termos do artigo 60, §2º, da Carta de 1988. Nesse caso, os 

tratados de direitos humanos formalmente constitucionais são equiparados às 

emendas à Constituição, isto é, passam a integrar formalmente o Texto 

Constitucional. 

 Os tratados de direitos humanos materialmente constitucionais são 

suscetíveis de denúncia, em virtude das peculiaridades do regime de Direito 

Internacional Público, sendo de rigor a democratização do processo com a 

necessária participação do Legislativo. Os tratados de direitos humanos 

material e formalmente constitucionais são insuscetíveis de denúncia. 

 A partir da Carta de 1988, importantes tratados internacionais de direitos 

humanos foram ratificados pelo Brasil, dentre eles: a) Convenção 

interamericana para prevenir e punir a tortura, em 20 de julho de 1989; b) 

Convenção contra a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes, em 28 de setembro de 1989; c) Convenção sobre os direitos da 

criança, em 24 de setembro de 1990; d) Pacto internacional dos direitos civis e 

políticos, em 24 de janeiro de 1992; e) Pacto internacional dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, em 24 de janeiro de 1992; f) Convenção 

americana de direitos humanos, em 25 de setembro de 1992; g) Convenção 

interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, em 

27 de novembro de 1995; h) Protocolo à Convenção americana referente à 

abolição da pena de morte, em 13 de agosto de 1996; i) Protocolo à Convenção 

americana referente aos direitos econômicos, sociais e culturais (Protocolo de 

San Salvador), em 21 de agosto de 1996; j) Convenção interamericana para 

eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de 

deficiência, em 15 de agosto de 2001; k) Estatuto de Roma, que cria o Tribunal 

Penal Internacional, em 29 de junho de 2002; l) Protocolo facultativo à 

convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 

mulher, em 28 de junho de 2002; m) Protocolo facultativo à convenção sobre os 

direitos da criança e seu envolvimento em conflitos armados, em 27 de janeiro 

de 2004; n) Protocolo facultativo à convenção sobre os direitos da criança sobre 

venda, prostituição e pornografia infantis, em 27 de janeiro de 2004; o) 

Protocolo facultativo à convenção contra a tortura e outros tratamentos ou 

penas cruéis, desumanas ou degradantes, em 11 de janeiro de 2007. 
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3.5  Reflexos da aplicação dos direitos humanos fundamentais na área 
trabalhista 

 

 Os direitos fundamentais acompanham a valorização dos direitos 

humanos, trazendo garantias ao cidadão perante o Estado. Ocorre a tutela de 

direitos não só do homem e do cidadão, mas do trabalhador também. 

 Os direitos fundamentais compõem estruturas básicas do Direito do 

Trabalho, considerando as características especiais de uma relação jurídica. 

 Ocorre o fenômeno da constitucionalização do Direito do Trabalho, no 

qual passou-se a tutelar o trabalhador-cidadão, promovendo a dignidade da 

pessoa humana no âmbito de uma relação trabalhista. 

 Para Amauri Mascaro Nascimento:  

 

Esses direitos, na esfera das relações de trabalho, têm como 
fundamento a necessidade de garantia de um mínimo ético, que deve 
ser preservado nos ordenamentos jurídicos, nas relações de trabalho 
como forma de organização jurídico-moral da sociedade quanto à 
vida, saúde, integridade física, personalidade e outros bens jurídicos 
valiosos para a defesa da liberdade e integração dos trabalhadores na 
sociedade, perante a qual têm o dever-direito ao trabalho. Não são 
restritos ao empregado, mas por serem fundamentais, devem 
estender-se a todo aquele que prestar um trabalho subordinado ou 
por conta alheia, o que abre o horizonte da sua aplicabilidade para 
formas atípicas de contratação do trabalho com o temporário, avulso, 
eventual, intermitente e todo aquele que vier a ser enquadrado na 
rede de proteção da legislação trabalhista. A aplicação desses direitos 
a todo trabalhador, empregado, autônomo, eventual, 
parassubordinado decorre da sua natureza. São direitos previstos em 
leis inderrogáveis porque são de ordem pública absoluta. Não 
dependem do poder dispositivo das partes.

40
   

 

 Segundo José João Abrantes, a doutrina caminha com a finalidade de 

estabelecer a denominada cidadania na empresa, ou seja, com o objetivo de 

dar ênfase ao que se passou a designar como direitos fundamentais.41  

 Nos demais campos das relações jurídico-privadas, a doutrina majoritária 

entende pela aplicação direta ou imediata dos direitos fundamentais no âmbito 

das relações trabalhistas, tendo em vista que, apenas e somente desta 
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maneira, seria possível a efetiva proteção dos direitos e liberdades públicas dos 

trabalhadores.  

 A intangibilidade do conteúdo essencial dos direitos fundamentais dos 

trabalhadores, bem como a flagrante desigualdade existente entre os sujeitos 

envolvidos nas relações trabalhistas – empregados e empregadores –, em face 

da grande concentração de poder nas mãos do empresário nessas relações, 

podem ser consideradas motivos justificadores para a aplicação da eficácia 

direta ou imediata dos direitos fundamentais no âmbito do contrato de 

trabalho.42  

 Embora sejam de suma importância no ordenamento jurídico, os direitos 

fundamentais não possuem caráter absoluto. É necessário aplicar o princípio da 

proporcionalidade, pois, em determinados momentos, poderá ocorrer colisão 

entre os direitos fundamentais e outros bens e direitos, também assegurados 

pelas normas constitucionais. 

 Assim, qualquer medida que eventualmente imponha uma limitação a um 

direito fundamental deverá ser adequada para proteger ou garantir um outro 

bem também resguardado pela Constituição. 

 O princípio da necessidade expressa a exigência considerando que toda 

medida que tenha por finalidade a limitação de um direito fundamental tenha 

um caráter imprescindível para a proteção de outro valor ou bem 

constitucionalmente garantido. 

 O princípio da proporcionalidade desempenha uma tarefa essencial na 

preservação e proteção dos direitos fundamentais do trabalhador perante os 

poderes empresariais. 

 Os direitos individuais e coletivos agasalhados no texto constitucional 

correspondem aos direitos diretamente ligados ao conceito de pessoa humana 

e de sua própria personalidade, como, por exemplo: vida, dignidade, honra, 

liberdade; já os direitos sociais caracterizam-se como verdadeiras liberdades 

positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por 

finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à 
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concretização da igualdade social, que configura um dos fundamentos de nosso 

Estado Democrático, conforme preleciona o artigo 1º, IV.43  

 A Constituição Federal ao realçar os direitos humanos, coletivos e 

difusos, redimensionou o próprio Direito Coletivo do Trabalho, promovendo uma 

acentuada valorização da organização sindical, da negociação coletiva de 

trabalho, e propiciando o amplo exercício do direito de greve, embora com 

restrições aceitáveis em um ambiente democrático. 

 Embora já tenha ocorrido uma significativa evolução nos últimos anos, 

em face da crise do emprego, o sindicalismo brasileiro ainda não atingiu a 

maturidade e o desenvolvimento ideal para cumprir seu papel social, que é a 

busca pelo bem-estar e pela satisfação dos seus associados. 

 A plena liberdade sindical, sob a égide da Convenção n.87 da 

Organização Internacional do Trabalho, a ampla negociação coletiva de 

trabalho, em todos os níveis, o direito de greve, a organização dos 

trabalhadores no chão de fábrica, ou no local de trabalho, constituem os 

instrumentos jurídicos que devem ser implementados, e de forma derivada 

serem incorporados às normas aplicáveis aos instrumentos coletivos, de forma 

a compatibilizar o Direito Coletivo do Trabalho e os fundamentos da dignidade 

da pessoa humana alicerçados na Constituição Federal de 1988. A liberdade 

sindical é reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho, bem como 

pela mais abalizada doutrina, como legítima expressão dos direitos 

fundamentais da pessoa humana.44  

 

Em outras palavras, prover uma contribuição decisiva para a máxima 
eficácia dos direitos fundamentais, justiça social e na medida do 
possível, servir como um instrumento de equalização de 
oportunidades para os trabalhadores, mitigando as mazelas sociais 
encontradas no mundo do trabalho, muitas das quais inconciliáveis 
com a evolução dos direitos humanos em pleno século XXI – trabalho 
escravo, trabalho degradante, trabalho de crianças e adolescentes em 
lixões, assédio sexual, discriminação de toda ordem etc.– 
notadamente em sua dupla dimensão objetiva e subjetiva.

45
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 Dessa forma, é inegável que a aplicação e o respeito aos direitos 

humanos fundamentais na seara trabalhista contribuirá inexoravelmente para a 

melhoria da condição social do trabalhador e promoção dos direitos 

trabalhistas, obrigando o Estado a aperfeiçoar a sua legislação em prol do 

incremento da proteção, forçando o empregador a tomar a energia de trabalho 

balizado na dignidade da pessoa do trabalhador, e orientando o obreiro a exigir 

condições dignas de labor, o que somente é possível com a eficácia horizontal 

em suas dimensões objetiva e subjetiva. 
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4  FUNDAMENTOS DO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
 

Conforme apontado na introdução desta tese, serão desenvolvidos 

estudos correlatos para que se possa compreender a influência do tempo na 

ciência processual. 

Com efeito, o estudo dos fundamentos do direito processual do trabalho 

resta de suma importância, especialmente o seu conceito, finalidades, natureza 

jurídica, autonomia, hermenêutica, interpretação, integração, aplicação, eficácia 

da norma processual trabalhista no tempo e no espaço e fontes. 

 

4.1 Conceito 

 

 Direito Processual do Trabalho é o ramo da ciência jurídica que se 

constitui de um conjunto de princípios, regras, instituições e institutos próprios 

que regulam a aplicação do Direito do Trabalho às lides trabalhistas (relação de 

emprego e relação de trabalho), disciplinando as atividades da Justiça do 

Trabalho, dos operadores do direito e das partes, nos processos individuais, 

coletivos e transindividuais do trabalho.  

 Mauro Schiavi assim define o Direito Processual do Trabalho: “o conjunto 

de princípios, normas e instituições que regem a atividade da Justiça do 

Trabalho, com o objetivo de dar efetividade à legislação trabalhista e social e 

assegurar o acesso do trabalhador à Justiça”.46 

 Na visão de Carlos Henrique Bezerra Leite, 

 

o ramo da ciência jurídica, constituído por um sistema de normas, 
princípios, regras e instituições próprias, que tem por objeto promover 
a pacificação justa dos conflitos individuais, coletivos e difusos 
decorrentes direta ou indiretamente das relações de emprego e de 
trabalho, bem como regular o funcionamento dos órgãos que 
compõem a Justiça do Trabalho.

47
 

 

4.2  Finalidades   
 

 O Direito Processual do Trabalho apresenta as seguintes finalidades: 
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 dar efetividade à legislação trabalhista e social – ao direito material do 

trabalho; 

 assegurar ao trabalhador o acesso à Justiça do Trabalho – à ordem 

jurídica justa; 

 resguardar a dignidade da pessoa do trabalhador; 

 garantir os valores sociais do trabalho; 

 trazer a pacificação social; e 

 promover a justa composição dos conflitos individuais, coletivos e 

metaindividuais trabalhistas. 

 

4.3  Natureza jurídica   
  

 Em primeiro lugar, é importante trazer uma definição do que seja 

natureza jurídica. Em nossas aulas, sempre nos deparamos com uma grande 

preocupação – aliás, natural – dos alunos com a memorização e o 

entendimento da natureza jurídica dos inúmeros institutos jurídicos, mas 

dificilmente paramos para pensar o que é natureza jurídica. 

A natureza jurídica é formada por duas ideias centrais: a definição 

(busca da essência) e a classificação (busca do posicionamento comparativo). 

 Esta é a fórmula da natureza jurídica: definição + classificação. 

 Nessa linha de raciocínio, oportuno consignar os ensinamentos de 

Mauricio Godinho Delgado:  

 
Encontrar a natureza jurídica de um instituto do Direito (ou até de um 
ramo jurídico, como o Direito do Trabalho) consiste em se 
apreenderem os elementos fundamentais que integram sua 
composição específica, contrapondo-os, em seguida, ao conjunto 
mais próximo de figuras jurídicas (ou de segmentos jurídicos, no caso 
do ramo justrabalhista), de modo a classificar o instituto enfocado no 
universo de figuras existentes no Direito.  
[...]  
Encontrar a natureza jurídica do Direito do Trabalho consiste em se 
fixarem seus elementos componentes essenciais, contrapondo-os ao 
conjunto mais próximo de segmentos jurídicos sistematizados, de 
modo a classificar aquele ramo jurídico no conjunto do universo do 
Direito. À medida que esse universo do Direito tem sido subdividido 
em dois grandes grupos (Direito Público versus Direito Privado), a 
pesquisa da natureza jurídica do Direito do Trabalho importa em 
classificar tal ramo especializado em algum dos grandes grupos 
clássicos componentes do Direito

48
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O Direito Processual do Trabalho é ramo do Direito Público. E compõe-

se de um conjunto de princípios, regras, instituições e institutos próprios 

definido em normas estatais cogentes, imperativas ou de ordem pública, de 

observância obrigatória (princípio da imperatividade das normas processuais 

trabalhistas). 

 Com a evolução da sociedade, o Estado chamou para si, de forma quase 

monopolizada, o exercício da função jurisdicional. Na verdade, esse papel do 

ente público é o poder, o dever, a função ou a atividade de, imparcialmente, 

substituir a vontade das partes, dizer o direito e aplicar o direito objetivo ao caso 

concreto para resolver a lide – lembrando, pela definição tradicional, que a lide 

consiste no conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida de 

interesses, objetivando a sua justa composição e a pacificação social. 

 Assim, sendo a jurisdição um grande exemplo de heterocomposição e a 

forma mais comum de solução dos conflitos de interesses, o direito processual 

em geral, abrangendo o direito processual trabalhista, civil e penal, é 

classificado como pertencente ao Direito Público. 

 Confirmando a posição acima adotada, o Direito Processual do Trabalho 

possui suas fontes normativas oriundas do ordenamento jurídico estatal. Com 

efeito, a edição de normas processuais trabalhistas somente pode ser 

conduzida pelo Estado, com base no princípio da legalidade. 

 O enquadramento do Direito Processual do Trabalho como ramo do 

Direito Público é correto e encontra fundamento na própria Constituição Cidadã 

de 1988, em seu artigo 22, I, que aduz competir privativamente à União legislar 

sobre direito processual. 

 

4.4  Autonomia   
 

 Sobre a autonomia de um determinado ramo do Direito, relevante 

consignar os ensinamentos do jurista Mauricio Godinho Delgado:  

 

Autonomia (do grego auto, próprio, e nomé, regra), no Direito, traduz a 
qualidade atingida por determinado ramo jurídico de ter enfoques, 
princípios, regras, teorias e condutas metodológicas próprias de 
estruturação e dinâmica.  
A conquista da autonomia confirma a maturidade alcançada pelo ramo 
jurídico, que se desgarra dos laços mais rígidos que o prendiam a 
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ramo(s) próximo(s), sedimentando via própria de construção e 
desenvolvimento de seus componentes específicos. Nessa linha, 
pode-se afirmar que um determinado complexo de princípios, regras e 
institutos jurídicos assume caráter de ramo jurídico específico e 
próprio quando alcança autonomia perante os demais ramos do 
Direito que lhe sejam próximos ou contrapostos.  
O problema da autonomia não é exclusivo do Direito e seus ramos 
integrantes. As próprias ciências o enfrentam, necessariamente. 
Neste plano científico específico, pode-se dizer que um determinado 
conjunto de proposições, métodos e enfoques de pesquisa acerca de 
um universo de problemas assume o caráter de ramo de 
conhecimento específico e próprio quando também alcança 
autonomia perante os demais ramos de pesquisa e saber que lhe 
sejam correlatos ou contrapostos.  
Quais são os requisitos para a afirmação autonômica de certo campo 
do Direito?  
O jurista italiano Alfredo Rocco sintetizou, com rara felicidade, a tríade 
de requisitos necessários ao alcance de autonomia por certo ramo 
jurídico. Trata-se, de um lado, da existência, em seu interior, de um 
campo temático vasto e específico; de outro lado, a elaboração de 
teorias próprias ao mesmo ramo jurídico investigado; por fim, a 
observância de metodologia própria de construção e reprodução da 
estrutura e dinâmica desse ramo jurídico enfocado. A esses três 
requisitos, acrescentaríamos um quarto, consubstanciado na 
existência de perspectivas e questionamentos específicos e próprios, 
em contraposição aos prevalecentes nos ramos próximos ou 
correlatos

49
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 Há uma grande cizânia doutrinária e jurisprudencial quanto à autonomia 

ou não do Direito Processual do Trabalho em relação ao Direito Processual 

Civil. 

 Existem três correntes sobre essa controvérsia: 

 

 teoria monista: sustenta que o Direito Processual é comum, abrangendo 

o Direito Processual Civil, o Direito Processual do Trabalho, o Direito 

Processual Penal etc. Além disso, assevera que não há diferença 

substancial entre o Processo do Trabalho e o Processo Civil capaz de 

justificar a autonomia da lei adjetiva trabalhista. Na verdade, o Direito 

Processual do Trabalho seria simples desdobramento do Processo Civil, 

daí a improcedência de se justificar a tese de sua autonomia, na medida 

em que não contaria com princípios e institutos próprios. Renomados 

juristas defendem a teoria monista, embora representem, atualmente, a 

posição minoritária. Segundo Valentin Carrion,   
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[...] o direito processual do trabalho não é autônomo com referência 
ao processual civil e não surge do direito material laboral. O direito 
processual do trabalho não possui princípio próprio algum, pois todos 
os que o norteiam são do processo civil (oralidade, celeridade etc.); 
apenas deu (ou pretendeu dar) a alguns deles maior ênfase e relevo. 
O princípio de ‘em dúvida pelo mísero’ não pode ser levado a sério, 
pois, se se tratar de dúvida na interpretação dos direitos materiais, 
será uma questão de direito do trabalho e não de direito processual. 
E, se se tratar deste, as dúvidas se resolvem por outros meios: ônus 
da prova, plausibilidade, fontes de experiência comum, pela 
observação do que ordinariamente acontece (CPC, artigo 335) ou 
contra quem possuía maior facilidade de provar etc. [...] (destaques 
nossos)

 50
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Conforme o entendimento de Christovão Piragibe Tostes Malta,  

 

[...] a circunstância de o processo trabalhista poder apresentar 
peculiaridades, no entanto, não justifica a conclusão de que é 
autônomo quando simultaneamente se proclama que existe 
autonomia de um ramo do direito se possui campo, princípios e 
fundamentos próprios, o que não sucede confrontando-se os 
processos civil e trabalhista.  
Além disso, há uma tendência dos estudiosos do direito processual do 
trabalho de estenderem a este inovações de direito processual civil, 
assim visando a obter maior celeridade e melhoria técnica na solução 
das lides laborais, o que, no entanto, não tem sido alcançado.  
[...] Os princípios que regem o direito processual trabalhista são os 
mesmos que presidem o processo civil, embora com algumas 
adaptações. O essencial, contudo, é que os princípios em si são os 
mesmos.  
Os princípios processuais, aliás, são, como regra geral, universais, e o 
processo do trabalho na maioria dos países é o processo civil, o que 
bem mostra que no máximo se poderia falar em autonomia do direito 
processual do trabalho brasileiro em paralelo com o direito processual 
civil brasileiro.  
Não se encontram, ainda, evidenciados fundamentos processuais 
trabalhistas diferentes dos fundamentos do direito processual civil. O 
estudo dos institutos processuais básicos (ação, processo, jurisdição 
etc.) bem mostra que a estrutura do direito processual trabalhista é a 
mesma do direito processual civil. São, por exemplo, tratadas no 
processo civil e trabalhista de modo análogo às questões 
concernentes à contagem de prazo, preclusão, partes, coisa julgada e 
muitas outras.  
Atualmente, há uma inclinação da jurisprudência e da doutrina 
laborais no sentido de recepcionarem muitos institutos do direito 
processual civil como a ação monitória e a exceção da pré-
executividade, que atentam contra a simplicidade, que deve ser uma 
tônica do direito processual trabalhista.  
Há, enfim, vários institutos que são tratados de modo análogo no 
direito processual civil e no trabalhista brasileiros: enquanto outros 
merecem tratamento bastante diferente.  
A circunstância de poder aplicar-se o direito processual civil ao 
trabalhista, quando não houver incompatibilidade entre ambos, 
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também contribui para proclamar-se que o direito processual 
trabalhista não é autônomo (destaques nossos)

 51
. 

 

 teoria dualista: sustenta que o Direito Processual do 

Trabalho é autônomo em relação ao Direito Processual Civil, 

apresentando diferenças substanciais que justificam a sua autonomia. 

Atualmente, representa a posição majoritária, defendida por diversos 

juristas. Conforme o entendimento de Mauro Schiavi: 

 

Estamos convencidos de que, embora o Direito Processual do 
Trabalho, hoje, esteja mais próximo do Direito Processual Civil e sofra 
os impactos dos Princípios Constitucionais do Processo, não há como 
se deixar de reconhecer alguns princípios peculiares do Direito 
Processual do Trabalho os quais lhe dão autonomia e o distinguem do 
Direito Processual Comum.  
De outro lado, embora alguns princípios do Direito Material do 
Trabalho, tais como primazia da realidade, razoabilidade, boa-fé, 
sejam aplicáveis também ao Direito Processual do Trabalho, a nosso 
ver, os Princípios do Direito Material do Trabalho não são os mesmos 
do Processo, uma vez que o processo tem caráter instrumental e os 
princípios constitucionais da isonomia e imparcialidade, aplicáveis ao 
Processo do Trabalho, impedem que o Direito Processual do Trabalho 
tenha a mesma intensidade de proteção do trabalhador própria do 
Direito Material do Trabalho. Não obstante, não há como se negar um 
certo caráter protecionista no Direito Processual do Trabalho, que 
para alguns é princípio peculiar do Processo do Trabalho e para 
outros características do procedimento trabalhista, para assegurar o 
acesso efetivo do trabalhador à justiça do Trabalho e também a uma 
ordem jurídica justa.  
Também milita em prol da autonomia do Direito Processual do 
Trabalho, o Brasil possuir um ramo especializado do judiciário para 
dirimir as lides trabalhistas, uma legislação própria que disciplina o 
Processo do Trabalho (CLT, Lei n.5.584/70 e Lei n.7.701/88), um 
objeto próprio de estudo e vasta bibliografia sobre a matéria. 
(destaques nossos).
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 Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite:  

 

[...] afigura-se-nos que o direito processual do trabalho dispõe de 
autonomia em relação ao direito processual civil (ou direito processual 
não penal).  
Com efeito, o direito processual do trabalho dispõe de vasta matéria 
legislativa, possuindo título próprio na Consolidação das Leis do 
Trabalho, que, inclusive, confere ao direito processual civil o papel de 
mero coadjuvante.  
Por outro lado, [...] existem princípios peculiares ao direito processual 
do trabalho, como os princípios da proteção, da finalidade social, da 
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indisponibilidade, da busca da verdade real, da normatização coletiva 
e da conciliação.  
Ademais, não há como negar que o direito processual do trabalho 
possui institutos próprios, como, por exemplo, uma Justiça 
especializada com juízes especializados e o poder normativo exercido 
originariamente pelos Tribunais do Trabalho.  
De outra parte, convém lembrar que o direito processual do trabalho 
dispõe, atualmente, de autonomia didática, pois a disciplina tem sido 
ofertada separadamente nas grades curriculares; de autonomia 
jurisdicional, não apenas no Brasil (CF, artigo 114) mas, também, em 
outros países, como Alemanha, Argentina, Uruguai, México e 
Espanha; de autonomia doutrinária, pois são inúmeras as obras, 
nacionais e estrangeiras, versando apenas direito processual do 
trabalho
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Renato Saraiva:  

 

Em última análise, embora seja verdade que a legislação instrumental 
trabalhista ainda é modesta, carecendo de um Código de Processo do 
Trabalho, definindo mais detalhadamente os contornos do processo 
laboral, não há dúvida que o Direito Processual do Trabalho é 
autônomo em relação ao processo civil, uma vez que possui matéria 
legislativa específica regulamentada na Consolidação das Leis do 
Trabalho, sendo dotado de institutos, princípios e peculiaridades 
próprios, além de independência didática e jurisdicional. 
Não se pode dizer, assim, que haja uma autonomia legislativa do 
processo do trabalho, pela inexistência de um código sobre a matéria. 
É certo, porém, que o Brasil, ao contrário de outros países, como a 
Itália, não tem as regras de processo do trabalho insertas no Código 
de Processo Civil. Entretanto, existe um número suficientemente 
grande de normas a tratar do processo do trabalho, seja na CLT ou na 
legislação esparsa. 
Do ponto de vista doutrinário, há autonomia do processo do trabalho.  
O Brasil, pode-se dizer, é um dos países que mais tem obras sobre 
Direito Processual do Trabalho, muitas delas de qualidade 
reconhecida internacionalmente. 
No que diz respeito ao desenvolvimento didático, muitas faculdades 
de Direito ministram a matéria Direito Processual do Trabalho há 
muitos anos no curso de bacharelado, seja em um ano, seja em um 
semestre.  Hoje, existem muitos cursos que estão se 
especializando na preparação para ingresso na magistratura do 
trabalho, possuindo matéria específica sobre processo do trabalho.  
Nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil são exigidos 
conhecimentos específicos de Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho para habilitar o bacharel a atuar como advogado. 
No Brasil, a autonomia jurisdicional do processo do trabalho está bem 
caracterizada desde 1946, quando a Constituição incluiu a Justiça do 
Trabalho como órgão integrante do Poder Judiciário.  
A autonomia jurisdicional não é um critério preciso para caracterizar a 
autonomia do processo do trabalho. A autonomia não deriva, porém, 
da jurisdição, que não é causa, mas o efeito da autonomia. 
Há, contudo, instituição própria, que é a Justiça do Trabalho. 
No tocante à autonomia científica, podemos verificar que as 
instituições do processo do trabalho são diversas das demais áreas 
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do Direito. Exemplo disso é termos uma justiça especializada em 
causas trabalhistas, integrante do Poder Judiciário.  
Há conceitos próprios no processo do trabalho, como de ação de 
cumprimento para a observância de dissídio coletivo, reclamações 
plúrimas, poder normativo etc. 
Podemos concluir que o processo do trabalho em muitos aspectos já 
era autônomo, mas sua autonomia total vinha sendo conquistada 
passo a passo.  
Enfim, o processo do trabalho vem merecendo estudos de conjunto, 
adequados e particulares, que mostram ser ele uma matéria vasta. A 
doutrina se sedimentou no sentido de que existem conceitos gerais 
comuns completamente distintos dos conceitos gerais do processo 
comum. Tem o processo do trabalho princípios distintos que visam o 
conhecimento da matéria que é objeto de sua investigação. Tem 
também instituição própria, que é a Justiça do Trabalho. Logo, pode-
se dizer que é autônomo do Processo Civil, embora ligado ao Direito 
Processual, que é o gênero. Essa autonomia, porém, não quer dizer 
que está isolado do Direito, pois é espécie do gênero Direito. 
(destaques nossos).
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Amauri Mascaro Nascimento:  

 

A autonomia do direito processual do trabalho, nunca de forma a 
separar-se do direito processual civil, afirma-se diante dos seguintes 
aspectos: 
– jurisdição especial destinada a julgar dissídios individuais; 
– dissídio coletivo econômico, jurídico e de greve como uma  das suas 
peculiaridades; 
– existência de lei processual específica, embora com larga aplicação 
subsidiária do direito processual comum; 
– singularidade do tipo de contrato que interpreta, o vínculo de 
trabalho, que, diante da inafastabilidade entre o trabalho e a pessoa 
que o presta, difere dos contratos de direito civil, na medida em que 
em seu objeto está envolvida a pessoa que trabalha, seus direitos de 
personalidade e o poder de direção daquele que é beneficiado pelo 
trabalho, numa troca salário-trabalho, mas, também, diante das 
pessoas típicas que figuram como sujeitos do vínculo, o empregado e 
o empregador

55
 (destaque nosso). 

 

Cleber Lúcio de Almeida:  

 

O direito processual do trabalho é autônomo, na medida em que conta 
com diplomas legais específicos (autonomia legislativa), doutrina 
própria (autonomia doutrinária), princípios e fins próprios (autonomia 
científica), objetivo próprio (solução dos conflitos de interesses 
oriundos de relação de trabalho ou a ela conexos) e é aplicado por 
órgãos jurisdicionais especiais (autonomia jurisdicional). O direito 
processual do trabalho não é, portanto, um ramo particular do direito 
processual civil

56
 (destaque nosso). 
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Para Wagner Giglio, “considerado do ângulo científico, porém, 

entendemos que o Direito Processual do Trabalho já é autônomo” 57 (destaque 

nosso). 

Já José Augusto Rodrigues Pinto assim se manifesta:  

 

Não é unânime a opinião dos processualistas pátrios sobre a 
existência autônoma do Direito Processual do Trabalho brasileiro. Até 
mesmo juslaboralistas de porte aludem a ‘características próprias que 
lhe asseguram relativa autonomia’. Sem dúvida, atentam os que 
assim pensam para a larga aplicação supletiva das regras do Direito 
Comum de processo, amarra, aliás, da qual os intérpretes e 
aplicadores de nossa legislação processual do trabalho, mais do que 
ela mesma, estão precisando libertar-se, em favor de sua eficiência. 
Ainda assim, mantemos um alinhamento convicto com os que lhe 
reconhecem autonomia plena, ‘pois sua matéria é extensa, sua 
doutrina homogênea e tem método próprio’. 
Os caminhos para a autonomia do Direito Processual do Trabalho, em 
face do processo comum, não poderiam ser diversos dos seguidos 
por todos os ramos que obtiveram identidade própria, dentro da 
unidade científica do Direito. Foram por ele observados os estágios 
clássicos da formação de princípios e doutrina peculiares, legislação 
típica e aplicação didática regular. 
Todos esses estágios estão cumpridos, no Brasil, sucessivamente, 
pelo Direito Processual do Trabalho. Acha-se ele sustentado por 
princípios peculiares, ainda que harmonizados com os gerais do 
processo, por ampla construção doutrinária, que se retrata em 
consistente referência bibliográfica, e por um sistema legal 
característico, incluindo-se, além do mais, nos currículos de 
graduação em Direito, na condição de disciplina nuclear. Aduza-se, 
ainda, a observação de Coqueijo Costa sobre ter ‘juiz próprio’, ou 
seja, jurisdição especial, o que nem chega a ocorrer em todos os 
países do mundo ocidental industrializado

58
  (destaque nosso). 

 

 teoria intermediária ou mista: parcela da doutrina e da jurisprudência 

advoga a tese da autonomia relativa do Direito Processual do Trabalho 

em cotejo com o Direito Processual Civil. Com efeito, o Processo do 

Trabalho possui os seus princípios, peculiaridades e características 

próprias. Todavia, o Processo do Trabalho, diante de suas inúmeras 

lacunas, depende da aplicação subsidiária da ciência processual civil 

para a sua complementação. 

 

                                                        
57

 GIGLIO, Wagner D. Direito processual do trabalho. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p.81. 
58

 PINTO, José Augusto Rodrigues. Processo trabalhista de conhecimento. 7.ed. São Paulo: LTr., 2005, 

p.48.  



60 

 

 

 Nessa temática, relevante registrar os ensinamentos de Wilson de 

Souza Campos Batalha: 

 

O Direito Processual do Trabalho tem características próprias que lhe 
asseguram relativa autonomia [...]. Bastaria uma referência ao artigo 
769 da nossa CLT para tornar fora de dúvida a relatividade da 
autonomia do Direito Processual do Trabalho [...]. Autonomia, como 
obtempera De Litala (Ob. cit., p. 19), de uma disciplina jurídica não 
significa independência absoluta em relação às outras disciplinas. 
Assim, não obstante dotado de autonomia, o Direito Processual do 
Trabalho está em situação de interdependência com as ciências 
processuais particulares, notadamente com o Direito Processual Civil, 
com o qual tem muitíssimos pontos de contato.
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Nossa posição – teoria dualista 

 

 Defendemos a teoria dualista, de modo que, inegavelmente, o Direito 

Processual do Trabalho é autônomo em relação ao Direito Processual Civil. 

 O Processo do Trabalho é uma ciência extremamente complexa, e 

merece estudo cuidadoso, diferenciado e específico, atendendo-se às suas 

peculiaridades. 

 O Direito Processual do Trabalho apresenta quatro grandes 

características que justificam a sua autonomia enquanto ramo da ciência 

jurídica: campo temático vasto e específico; teorias próprias; metodologia 

própria; e perspectivas e questionamentos específicos.  

 São fundamentos desta autonomia: 

 

 autonomia científica: vasta matéria, princípios peculiares e instituições 

próprias, como, por exemplo, o princípio da normatização coletiva e o jus 

postulandi; 

 

 autonomia didática: cadeira própria na graduação em Direito; 

 
 autonomia doutrinária: grande número de obras que versam sobre o 

Direito Processual do Trabalho, bem como inúmeros juristas e 

estudiosos do ramo em exame; 
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 autonomia funcional: apresenta finalidade específica, qual seja, 

solucionar os conflitos de interesses individuais, coletivos e 

metaindividuais trabalhistas; 

 

 autonomia jurisdicional: a Justiça do Trabalho é uma das três Justiças 

especializadas ou especiais do ordenamento jurídico  brasileiro; e 

 

 autonomia legislativa: além da CLT, temos uma vasta legislação 

processual trabalhista esparsa, como as Leis n.5.584/1970 e 

n.7.701/1988. 

 

 Hodiernamente, na ciência processual, estamos vivenciando a entrada 

em vigor do CPC/2015. Com efeito, vale ressaltar que esse estuário processual 

foi alinhavado à luz da teoria do diálogo das fontes com o direito constitucional 

e os direitos fundamentais. 

 Assim, o seu artigo 1º ensina que o processo civil será ordenado, 

disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais 

estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-

se as disposições deste Código. 

 Ademais, o seu artigo 15 aduz que, na ausência de normas que regulem 

processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste 

Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. 

 Não obstante, isso não prejudica a autonomia do Processo do Trabalho 

em relação ao Processo Civil, mas apenas oferece uma nova leitura da ciência 

processual laboral, conforme os ditames constitucionais e fundamentais, na 

visão pós-positivista. 

 

4.5  Hermenêutica (exegese)   
 

 O termo hermenêutica tem origem em Hermés, deus grego que atuava 

como mensageiro dos deuses. Assim, tinha a incumbência de explicar e 

interpretar as mensagens enviadas aos mortais. 
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 A hermenêutica pode ser conceituada como “a ciência que tem por 

objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis à determinação do 

sentido e alcance das expressões do Direito”. Portanto, compreende a 

interpretação, a integração e a aplicação do Direito. 

 Sobre o tema, discorre Mauricio Godinho Delgado: 

 

A Hermenêutica Jurídica, do ponto de vista estrito, corresponde, 
tecnicamente, à ciência (ou ramo da Ciência do Direito) que trata do 
processo de interpretação das normas jurídicas. 
Na medida em que os processos de integração e aplicação de normas 
são muito próximos, correlatos e combinados à dinâmica de 
interpretação, tende-se a arrolar, ainda, no conjunto da Hermenêutica 
– apreendida, desse modo, no sentido amplo – também esses dois 
processos afins (integração e aplicação). A justificativa para essa 
conduta é nitidamente didática – por ser funcional a reunião dos 
temas da interpretação, integração e aplicação do Direito –, embora 
não atenda ao mais apurado rigor técnico. 
Distingue-se a Hermenêutica (no sentido estrito) da interpretação. 
Esta, como visto, traduz, no Direito, a compreensão e reprodução 
intelectual de uma dada realidade conceitual ou normativa, ao passo 
que a Hermenêutica traduz o conjunto de princípios, teorias e 
métodos que buscam informar o processo de compreensão e 
reprodução intelectual do Direito. Interpretação é, pois, a 
determinação do ‘sentido e alcance das expressões de direito’; 
Hermenêutica Jurídica, a ciência que busca sistematizar princípios, 
teorias e métodos aplicáveis ao processo de interpretação. A 
Hermenêutica apreende e fixa os critérios que devem reger a 
interpretação – que os absorve e concretiza na dinâmica 
interpretativa. 
A interpretação é, em síntese, um processo, enquanto a 
Hermenêutica é a ciência voltada a estudar o referido processo, 
lançando-lhe princípios, teorias e métodos de concretização

60
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4.5.1  Interpretação   
 

 Por meio da interpretação determina-se o conteúdo, o sentido e o 

alcance das normas jurídicas. Em outras palavras, descobre-se o sentido e o 

alcance das expressões contidas nas normas jurídicas. 

 Oportuno destacar que a interpretação da norma jurídica antecede a sua 

respectiva aplicação. 

 Com efeito, no ato de interpretar, o intérprete busca os princípios, teorias 

e métodos desenvolvidos pela Hermenêutica, que é a ciência voltada a estudar 

o processo de interpretação. 
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 A função interpretativa é realizada principalmente pelo juiz do trabalho. A 

interpretação dos demais operadores do Direito, como advogados, 

procuradores do trabalho e jurisdicionados, apenas produz efeitos até o 

pronunciamento jurisdicional. 

 Não há um único método de interpretação nem um único método correto. 

As diversas técnicas interpretativas complementam-se. Ademais, não há 

hierarquia entre as múltiplas técnicas de interpretação. Apenas o intérprete 

deverá pautar a sua interpretação em critérios como justiça, segurança ou 

oportunidade. 

 Os meios de interpretação mais importantes são os seguintes, de acordo 

com as respectivas classificações: 

 

 I) Quanto à origem: 

 

a) interpretação autêntica – é a interpretação do mesmo órgão que 

construiu a norma jurídica. Como exemplo, temos a interpretação do dispositivo 

legal efetuada pelo próprio Poder Legislativo por meio da edição de uma nova 

lei. 

 

 b) interpretação jurisprudencial – feita pelos tribunais, consolida-se a 

partir da reiteração de decisões similares tomadas em face de casos 

semelhantes. A jurisprudência pode ser conceituada como o conjunto de 

decisões dos tribunais sobre uma determinada matéria, em um determinado 

sentido. Da mesma sorte, a súmula ou a orientação jurisprudencial seria a 

cristalização da jurisprudência. 

 

 c) interpretação doutrinária – é a que provém dos estudiosos do Direito 

sobre as normas jurídicas integrantes do ordenamento jurídico. Embora não 

possua valor vinculativo, é extremamente importante para a compreensão dos 

diversos institutos jurídicos. 

 

 II) Quanto aos resultados da interpretação: 

 



64 

 

 

 a) interpretação declarativa – caracteriza-se pela exata correspondência 

entre o conteúdo escrito e a vontade da norma (ratio legis ou mens legis), não 

havendo necessidade de ampliação ou restrição da razão da norma. 

 

 b) interpretação extensiva – é a que não estabelece correspondência 

entre o conteúdo escrito e a vontade da norma, havendo necessidade de 

ampliação da razão da norma. A lei disse menos do que queria, e cabe ao 

intérprete ampliar o sentido do texto escrito para alcançar o sentido real da 

norma. 

 

 c) interpretação restritiva – diferentemente da interpretação extensiva, 

diante da não correspondência entre o conteúdo escrito e a vontade da norma, 

há necessidade de redução da razão da norma. Como esperado, a lei disse 

mais do que queria, e cabe ao intérprete reduzir o sentido do texto escrito para 

alcançar o sentido real da norma. 

 

 III) Quanto aos métodos: 

 

 a) gramatical (literal, semântico, filológico ou linguístico) – significa 

analisar o sentido literal das palavras presentes nas normas jurídicas; a 

observância das regras de gramática e linguística é imprescindível. 

Fundamentam esse método os ideários de segurança jurídica e de justiça. 

 O método é muito utilizado no sistema jurídico romano-germânico (civil 

law), que traduz um direito escrito, ao passo que nos países que adotam o 

sistema jurídico anglo-saxônico (common law), representando um direito 

consuetudinário, os costumes e as tradições prevalecem. 

 Um excelente exemplo de aplicação do método gramatical ou literal no 

Direito Processual do Trabalho é a análise realizada pelo Judiciário Trabalhista 

do cabimento ou não dos recursos trabalhistas de natureza extraordinária, que 

são aqueles que não admitem o reexame de fatos e provas (recurso de revista 

e embargos no TST – Súmula 126 do TST). Uma das hipóteses de cabimento 

do recurso de revista (fundamentação jurídica) é a prevista na alínea c do artigo 

896 da CLT, ou seja, quando o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho for 
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proferido com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e 

literal à Constituição Federal. 

 

 b) lógico ou racional – utiliza-se de raciocínios lógicos. O intérprete faz 

uso de técnicas da lógica comum e da lógica jurídica, analisando os períodos 

da lei e realizando a combinação entre eles, com o objetivo de se chegar a uma 

perfeita compatibilidade. Exemplos: a maioria das regras jurídicas é relativa, 

comportando exceção. O prazo de 8 dias para a interposição de recursos 

trabalhistas é uma regra. Assim, o mencionado prazo comporta exceção. 

Outrossim, a compreensão de determinados institutos jurídicos depende da 

interpretação lógica, como a preclusão lógica, que é a perda da faculdade de 

praticar um ato processual pela incompatibilidade lógica entre um ato 

processual já praticado e um ato processual a ser praticado. Assim, o 

reclamado, que reconhece o teor da sentença trabalhista condenatória e paga 

as verbas rescisórias ao empregado/reclamante, não pode interpor o recurso 

ordinário no prazo de 8 dias (artigo 503 do CPC/2015). 

 

 c) histórico – como o próprio nome indica, por meio desta técnica o 

intérprete busca as razões históricas que motivaram a formação da norma (ratio 

legis), tendo por base o contexto econômico, social, político, cultural e filosófico 

da época da edição da lei. Aliás, o processo produtivo que antecedeu a 

publicação e a vigência da norma é levado em conta no método histórico. 

 Como exemplo, mencionamos que muitas regras contidas na CLT 

deverão ser contextualizadas segundo o momento histórico de sua edição, qual 

seja, a Era Getúlio Vargas (Estado Novo), visto que o diploma consolidado teve 

por base a Carta del Lavoro de 1927 do direito italiano. A Itália era governada 

por Benito Mussolini. Assim, os ideários de corporativismo e fascismo estão 

naturalmente presentes no ordenamento justrabalhista vigente, como a 

contribuição sindical obrigatória, o princípio da unicidade sindical, o poder 

normativo da Justiça do Trabalho, etc. 

 Parafraseando grandes historiadores, entendemos que para a 

compreensão do presente, é imprescindível o estudo do passado, revelando a 

enorme importância do estudo da História. 
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 d) sistemático – esse método parte da premissa do Direito como um 

todo, como um sistema. Assim, as normas jurídicas não devem ser 

interpretadas isoladamente, mas inseridas em um sistema, em um conjunto 

harmônico. 

 O método sistemático representa a interpretação da norma jurídica 

inserida em um sistema coerente, o que exige do intérprete um amplo 

conhecimento das normas que integram o ordenamento jurídico. 

  

Em face da coerência do sistema jurídico e da harmonia do ordenamento 

jurídico vigente, se houver conflito de normas (antinomia), o próprio sistema 

deve prever critérios de solução. 

 

 d.1) antinomia – critérios de solução 

 A antinomia pode ser conceituada como “o fenômeno jurídico 

caracterizado pela existência de duas normas jurídicas conflitantes, válidas e 

emanadas de autoridade competente”. Ademais, a ocorrência da antinomia 

parte da ideia da indeterminação de qual das normas conflitantes será aplicada 

ao caso concreto em análise. 

 A caracterização de uma verdadeira antinomia jurídica depende do 

preenchimento de três requisitos cumulativos: incompatibilidade; 

indecidibilidade e necessidade de decisão.  

 Sobre o tema, ensina Maria Helena Diniz: 

 

Antinomia é o conflito entre duas normas, dois princípios, ou de uma 
norma e um princípio geral de direito em sua aplicação prática a um 
caso particular. É a presença de duas normas conflitantes, sem que 
se possa saber qual delas deverá ser aplicada ao caso singular. [...] 
para que se tenha presente uma real antinomia são imprescindíveis 
três elementos: incompatibilidade, indecidibilidade e necessidade de 
decisão. Só haverá antinomia real se, após a interpretação adequada 
das duas normas, a incompatibilidade entre elas perdurar. Para que 
haja antinomia será mister a existência de duas ou mais normas 
relativas ao mesmo caso, imputando-lhe soluções logicamente 
incompatíveis
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 No caso de antinomia, existem três critérios de solução: 

 

 critério hierárquico – norma superior prevalece sobre norma 

inferior. É o critério mais forte, tendo em vista que, na pirâmide de 

Hans Kelsen, todas as normas jurídicas devem subserviência ao 

Texto Constitucional, de modo que a norma inferior deve 

respeitar, ser compatível e encontrar seu fundamento de validade 

na norma superior, encontrando-se no ápice a Lei Maior. 

 critério da especialidade – norma especial prevalece sobre norma 

geral. É o critério intermediário. 

 critério cronológico – norma posterior prevalece sobre norma 

inferior. É o critério mais fraco. 

 

 I – Quanto aos critérios envolvidos, as antinomias são classificadas em: 

 

 antinomia de primeiro grau – quando apenas um dos critérios 

acima delineados for utilizado para a solução do conflito de 

normas. 

 antinomia de segundo grau – quando mais de um metacritério 

acima delineado for utilizado para a solução do conflito de 

normas. 

  

II – Quanto à possibilidade, ou não, de solução do conflito de normas, as 

antinomias classificam-se em: 

 

 antinomia aparente – quando os metacritérios são suficientes para 

a solução do conflito de normas. 

 antinomia real – quando os metacritérios não são suficientes para 

a solução do conflito de normas. 

 

 Percebe-se que, no caso de antinomia de primeiro grau, a solução é 

singela, devendo ser observada a ordem dos critérios apresentada. O primeiro 

deles é o hierárquico, depois o da especialidade e, por fim, o cronológico: 



68 

 

 

 

 no caso de conflito entre norma superior e norma inferior, deve 

prevalecer a primeira (critério hierárquico – antinomia de primeiro grau 

aparente); 

 no caso de conflito entre norma especial e norma geral, deve prevalecer 

a primeira (critério da especialidade – antinomia de primeiro grau 

aparente); 

 no caso de conflito entre norma posterior e norma anterior, deve 

prevalecer a primeira (critério cronológico – antinomia de primeiro grau 

aparente). 

 

Nas hipóteses de antinomias de segundo grau, as situações são mais 

complexas, conforme alinhavadas abaixo: 

 

 no caso de conflito entre norma superior anterior e norma inferior 

posterior, deve prevalecer o critério hierárquico, prevalecendo a primeira 

(antinomia de segundo grau aparente); 

 no caso de conflito entre norma especial anterior e norma geral superior, 

deve prevalecer o critério da especialidade, prevalecendo a primeira 

norma (antinomia de segundo grau  aparente); 

 no caso de conflito de norma geral superior e norma especial inferior, 

temos uma antinomia de segundo grau real, na qual os metacritérios de 

solução de conflitos de normas não são suficientes, por si só. 

 

 Na hipótese de antinomia de segundo grau real, caracterizado pelo 

confronto entre os critérios da hierarquia e da especialidade, duas linhas de 

interpretação são apresentadas pela doutrina para a respectiva solução: 

  

 solução apresentada pelo Poder Legislativo: edição de uma terceira 

norma aduzindo qual das duas normas conflitantes deverá ser aplicada 

ao caso concreto; 
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 solução apresentada pelo Poder Judiciário: o magistrado, de acordo com 

as suas convicções, e pautado em critérios axiológicos extraídos da 

cultura, da ética, dos princípios fundamentais, do princípio da 

proporcionalidade, da razoabilidade etc., aplicará uma das duas normas 

jurídicas conflitantes, para a solução da celeuma. A solução do Judiciário 

é chamada pela doutrina de princípio máximo de justiça, com fulcro nos 

artigos 4º e 5º da LINDB. Dessa forma, quando a lei for omissa, o juiz 

decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 

gerais de direito. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigências do bem comum. 

 
 Sobre o tema antinomia de segundo grau real, explicita Maria Helena 

Diniz: 

No conflito entre o critério hierárquico e o de especialidade, havendo 
uma norma superior-geral e outra inferior-especial, não será possível 
estabelecer uma metarregra geral dando prevalência ao critério 
hierárquico, ou vice-versa, sem contrariar a adaptabilidade do direito. 
Poder-se-á, então, preferir qualquer um dos critérios, não existindo, 
portanto, qualquer predominância de um sobre o outro. [...] na prática, 
a exigência de se aplicarem as normas gerais de uma Constituição a 
situações novas levaria, às vezes, à aplicação de uma lei especial, 
ainda que ordinária, sobre a Constituição. A supremacia do critério de 
especialidade só se justificaria, nessa hipótese, a partir do mais alto 
princípio da justiça: suum cuique tribuere, baseado na interpretação 
de que ‘o que é igual deve ser tratado como igual e o que é diferente, 
de maneira diferente’. 
Em caso extremo de falta de um critério que possa resolver a 
antinomia de segundo grau, o critério dos critérios para solucionar o 
conflito normativo seria o do princípio supremo da justiça: entre duas 
normas incompatíveis dever-se-á escolher a mais justa

62
. 

 

 e) teleológico (sociológico ou finalístico): tem por escopo a finalidade da 

norma, os fins sociais da norma jurídica. Procura adaptar a finalidade da norma 

à realidade econômica, social e política do caso concreto. 

 Com efeito, o artigo 5º da LINDB aduz que, na aplicação da lei, o juiz 

atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 

 No mesmo sentido, aduz o artigo 8º do CPC/2015 que, ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem 

comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 
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observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e 

a eficiência. 

 Sem dúvida, o método teleológico ou sociológico é o que melhor se 

coaduna com as finalidades do Processo do Trabalho, quais sejam, promover 

efetividade à legislação trabalhista e social, assegurar o acesso do trabalhador 

à Justiça e realizar a justiça social no campo das relações laborais. 

 

 f) interpretação conforme a Constituição: de autoria do constitucionalista 

português José Joaquim Gomes Canotilho, o intérprete deve realizar, sempre 

que possível, e após esgotar os métodos tradicionais de interpretação, a 

interpretação das normas jurídicas em conformidade com a Constituição, dando 

amplitude ou restrição de interpretação da norma, sem afrontar a sua 

literalidade ou a vontade do legislador, renunciando o excesso de formalismo 

jurídico e atendendo aos ideários de justiça material e da segurança jurídica. 

 Sobre a interpretação, explica Pedro Lenza: 

 

Diante de normas plurissignificativas ou polissêmicas (que possuem 
mais de uma interpretação), deve-se preferir a exegese que mais se 
aproxime da Constituição e, portanto, não seja contrária ao texto 
constitucional, de onde surgem várias dimensões a serem 
consideradas, seja pela doutrina ou jurisprudência: 
– prevalência da Constituição: deve-se preferir a interpretação não 
contrária à Constituição; 
– conservação de normas: percebendo o intérprete que uma lei pode 
ser interpretada em conformidade com a constituição, ele deve assim 
aplicá-la para evitar a sua não continuidade; 
– exclusão da interpretação contra legem: o intérprete não pode 
contrariar o texto literal e o sentido da norma para obter a sua 
concordância com a Constituição; 
– espaço de interpretação: só se admite a interpretação conforme a 
Constituição se existir um espaço de decisão e, dentre as várias que 
se chegar, deverá ser aplicada aquela em conformidade com a 
Constituição; 
– rejeição ou não aplicação de normas inconstitucionais: uma vez 
realizada a interpretação da norma, pelos vários métodos, se o juiz 
chegar a um resultado contrário à Constituição, em realidade, deverá 
declarar a inconstitucionalidade da norma, proibindo a sua correção 
contra a Constituição; 
– o intérprete não pode atuar como legislador positivo: não se aceita a 
interpretação conforme a Constituição quando, pelo processo de 
hermenêutica, se obtiver uma regra nova e distinta daquela objetivada 
pelo legislador e com ela contraditória, seja em seu sentido literal ou 
objetivo. Deve-se, portanto, afastar qualquer interpretação em 
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contradição com os objetivos pretendidos pelo legislador. (destaques 
nossos)

 63
.  

 

 Vale ressaltar que, conforme a hermenêutica jurídica moderna, o 

intérprete deve valer-se de todos os métodos de interpretação 

simultaneamente. São métodos que não se excluem, mas se complementam, 

devendo ser utilizados de modo concomitante em busca da solução mais justa 

e satisfatória. 

 

4.5.2  Integração   
 

 A integração pode ser conceituada como o suprimento de lacunas 

presentes no ordenamento jurídico vigente. Uma das grandes características do 

sistema jurídico é a sua completude, de modo que, havendo omissão (lacuna 

ou anomia) da norma, o próprio ordenamento tem a responsabilidade do 

respectivo suprimento. 

 Com efeito, ainda que não exista norma jurídica específica reguladora do 

caso concreto, para se manter a plenitude da ordem jurídica, a integração deve 

ser utilizada. 

 O juiz moderno não pode deixar de decidir alegando lacuna ou 

obscuridade da lei, nem de sentenciar sob a alegação de que nenhuma norma 

jurídica é aplicável (sistema do non liquet), tampouco suspender o processo até 

a edição de norma específica (sistema suspensivo). Ocorre que o ordenamento 

jurídico atual adota o sistema integrativo, obrigando o magistrado a decidir o 

caso concreto, ainda que não haja a respectiva norma específica. 

 Os artigos 766 da CLT, 126 e 127 do CPC/1973 (artigo 140 do 

CPC/2015) e 4º da LINDB traduzem a ideia da integração. 

 Sobre o tema, destaca Maria Helena Diniz: 

 

[...] queremos dizer que o direito apresenta lacunas, porém é, 
concomitantemente, sem lacunas, o que poderia parecer paradoxal se 
se captasse o direito estaticamente. Ele é lacunoso porque a vida 
social apresenta nuanças infinitas nas condutas humanas, problemas 
surgem, mudam-se as necessidades com o progresso, o que torna 
impossível a regulamentação de todo comportamento por normas 
jurídicas. Mas é sem lacunas, porque o seu próprio dinamismo 
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apresenta solução para qualquer caso sub judice, dada pelo Poder 
Judiciário ou Legislativo. O próprio direito supre seus espaços vazios, 
mediante a aplicação e criação de normas. De forma que o sistema 
jurídico não é completo, mas completável. 
Admitida a existência de lacuna jurídica, surge o problema de sua 
constatação e preenchimento, que só pode ser resolvido com o 
emprego dos meios indicados nos artigos 4º da Lei de Introdução ao 
Código Civil e 126 do Código de Processo Civil, ou seja, analogia, 
costume e princípios gerais de direito

64
. 

 

Assim, o estudo da integração do direito é fundamental para a 

compreensão da própria ciência processual laboral. 

 

4.5.3  Aplicação   
 

 A aplicação é a subsunção de um fato à lei. É a aplicação da norma 

jurídica ao caso concreto, ao fato sub judice. 

 A jurisdição é o poder, o dever, a função, a atividade do Estado de, 

imparcialmente, substituindo a vontade das partes, aplicar o direito objetivo ao 

caso concreto para resolver a lide, que é o conflito de interesses qualificado por 

uma pretensão resistida. O Estado-Juiz diz o direito objetivo ao caso concreto 

por intermédio de um processo, que é o instrumento da jurisdição. 

 Aplicar o direito significa submeter o caso concreto a uma norma jurídica, 

baseando-se nos meios de interpretação mencionados, nas técnicas de 

integração e na eficácia da norma no tempo e no espaço. 

 

4.5.4  Eficácia da norma processual trabalhista no tempo e no espaço
  
4.5.4.1 Eficácia no tempo   
 

 Neste momento da exposição, tomaremos por base o conceito de 

eficácia jurídica ou técnica, que significa a aptidão da norma para a produção 

de efeitos jurídicos. 

 Segundo os ensinamentos do jurista Pontes de Miranda, os atos 

jurídicos devem ser estudados em três planos distintos (“escada ponteana”): 
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 plano da existência: é a verificação se o ato jurídico existe ou não no 

mundo jurídico. Para que tenha existência no mundo jurídico, o ato 

jurídico deve apresentar elementos mínimos ou essenciais, quais sejam: 

manifestação de vontade (consenso), partes (agentes), objeto e forma. 

 

 plano da validade: é a verificação se o ato jurídico é válido ou não, à luz 

do ordenamento jurídico vigente. São elementos de validade: higidez na 

manifestação de vontade (consenso livre, sem vícios); agentes ou partes 

capazes; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma 

prescrita ou não defesa em lei (artigo 104 do CC). A teoria das nulidades 

ou invalidade é estudada nesse plano. 

 

 plano da eficácia: é a verificação da aptidão do ato jurídico na produção 

de efeitos jurídicos. Nesse plano, são estudados os elementos 

acidentais: condição, termo e encargo. 

 

 Dessa forma, no estudo da eficácia da lei processual trabalhista no 

tempo, dois princípios deverão ser analisados: 

 

 1º) princípio da irretroatividade das normas processuais: a norma 

processual trabalhista não poderá retroagir prejudicando o direito adquirido, o 

ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Corroboram esse princípio o artigo 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal de 1988, o artigo 6º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, os artigos 912 e 915 da CLT, o artigo 1.211 do 

CPC/1973 e os artigos 14 e 1.046 do CPC/2015. 

 Com efeito, adota-se o sistema do isolamento dos atos processuais. O 

processo é o instrumento da jurisdição, representando o conjunto de atos 

processuais coordenados que se sucedem no tempo, objetivando a entrega da 

prestação jurisdicional. 

 Assim, a lei processual trabalhista nova apenas será aplicada aos atos 

processuais a serem praticados. De outra sorte, os atos processuais já 

praticados sob a égide da lei anterior são válidos e produzem os efeitos 

jurídicos previstos na antiga norma. 
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 O sistema do isolamento dos atos processuais observa o princípio das 

preclusões, ou seja, os atos processuais já praticados deverão ser respeitados, 

na medida em que configuram consubstanciado atos jurídicos perfeitos. 

Observa-se, nessa hipótese, a preclusão consumativa, que é a perda da 

faculdade de praticar um ato processual pela consumação de ato processual 

anterior. 

 Com a Reforma do Judiciário (Emenda Constitucional n.45/2004), houve 

uma ampliação significativa da competência material da Justiça do Trabalho, 

prevista no artigo 114 da Constituição Fedral de 1988. 

 Nesse contexto, surgiram as seguintes indagações: 

 

 Os processos que tramitavam na Justiça Comum (Federal ou 

Estadual), versando sobre matérias atinentes a essa nova 

competência, deveriam ser remetidos automaticamente à Justiça 

do Trabalho com a Reforma do Judiciário? 

 Qual norma processual de competência deve prevalecer: a antiga 

ou a nova? 

 

 Apareceram, então, cinco linhas de entendimento, a seguir explanadas: 

 

Primeira corrente: o processo deve ser considerado como um todo indivisível. 

Dessa forma, deve continuar tramitando na Justiça Comum se a ação foi 

ajuizada antes do advento da nova lei. 

 

Segunda corrente: defende o sistema do isolamento dos atos processuais, de 

modo que a lei processual trabalhista nova não atinge os atos processuais 

praticados, sendo aplicável aos atos processuais futuros, pouco importando a 

fase processual na qual os atos estejam situados. 

 

Terceira corrente: o processo deve ser dividido em fases processuais 

autônomas (postulatória, instrutória, decisória e recursal). Assim, a lei nova 

somente será aplicada sobre a fase processual ainda não iniciada. 
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Quarta corrente: todos os processos que ventilem matéria relacionada à nova 

competência material da Justiça do Trabalho devem ser imediatamente 

remetidos da Justiça Comum à Justiça Laboral, independentemente da fase 

processual em que se encontram ou dos atos processuais já praticados, com 

exceção dos processos que já possuem sentença transitada em julgado. Para 

essa linha de entendimento, os processos que tramitavam na Justiça Comum, à 

época do advento da EC n.45/2004 com coisa julgada, deveriam permanecer lá 

tramitando sem a remessa, com fulcro no artigo 575, II, do CPC/1973 (sem 

correspondente no CPC/2015). 

 

Quinta corrente: todos os processos que ventilem matéria relacionada à nova 

competência material da Justiça do Trabalho devem ser imediatamente 

remetidos da Justiça Comum à Justiça Laboral, independentemente da fase 

processual em que se encontram ou dos atos processuais já praticados, com 

exceção dos processos que já possuem sentença prolatada, seja de mérito ou 

não. Para essa linha de entendimento, os processos que tramitavam na Justiça 

Comum, à época do advento da EC n.45/2004 com sentença terminativa 

(processual) ou definitiva (de mérito) prolatada, deveriam lá permanecer 

tramitando sem a remessa. 

 

 Sobre o tema, posicionam-se a Súmula Vinculante 22 do Supremo 

Tribunal Federal e a Súmula 367 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, 

ambos adotaram a quinta corrente.  

 

 Nossa posição – enfoques jurídico e político 

 

 Entendemos que essa questão deverá ser analisada sob dois enfoques: 

o jurídico e o político. 

 No âmbito jurídico, o entendimento adotado está processualmente 

incorreto, pois a ampliação da competência material da Justiça do Trabalho, 

fruto da EC n.45/2004, envolve competência absoluta; é uma das exceções do 

princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no artigo 87 do CPC/1973 (artigo 

43 do CPC/2015). 
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 Explicando melhor, o dispositivo do CPC/1973 estabelece que a 

competência é determinada no momento em que a ação é proposta, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente. Como dissemos, trata-se do princípio da perpetuatio 

jurisdictionis, ou seja, da perpetuação da competência, uma vez que se 

privilegia a estabilidade das relações jurídicas e sociais. Todavia, tal regra não 

é absoluta, comportando duas exceções: supressão do órgão do Poder 

Judiciário; alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia 

(competência absoluta). 

 Assim, a alteração superveniente da competência absoluta acarreta o 

deslocamento automático dos autos à Justiça competente, pouco importando a 

fase processual em que se encontram os autos, ainda que já tenha trânsito em 

julgado. No mesmo sentido, encontramos a Súmula 10 do Superior Tribunal de 

Justiça, ao aduzir que, instalada a Vara do Trabalho, cessa automaticamente a 

competência do juiz de direito em matéria trabalhista, ainda que o processo 

esteja em fase de execução. 

 Na mesma linha de raciocínio, vaticina o artigo 43 do CPC/2015. Com 

efeito, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição 

da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta. 

 De outra sorte, por razões de política judiciária, evitando-se verdadeiros 

colapsos na Justiça do Trabalho com a remessa de milhares de processos da 

Justiça Comum, e por questões de adaptação a significativa alteração de 

competência, os processos que tramitavam na Justiça Comum à época da 

entrada em vigor da Reforma do Judiciário com sentença prolatada (de mérito 

ou não), lá continuavam sendo processadas. Em sentido contrário, os 

processos sem sentença definitiva ou terminativa foram remetidos à Justiça do 

Trabalho. Assim, adotou-se o entendimento de que a alteração superveniente 

de competência, mesmo que determinada por regra constitucional, não atinge a 

validade de sentença proferida. 

 Concluímos que a posição adotada é processualmente incorreta, mas 

politicamente correta. 
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 2º) princípio do efeito imediato ou da eficácia imediata: como a própria 

expressão nos sugere, a nova norma processual trabalhista, dotada de caráter 

cogente, tem aplicação e efeitos imediatos sobre os processos em curso, 

respeitando-se o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No 

entanto, frisamos que os atos processuais praticados antes da lei nova 

consubstanciam atos jurídicos perfeitos e deverão ser respeitados, uma vez 

que a nova lei será aplicada somente aos atos supervenientes, ou seja, àqueles 

que ainda serão praticados. 

 

4.5.4.2 Eficácia no espaço   
 

 O estudo da eficácia da norma processual trabalhista no espaço tem por 

fundamento o princípio da territorialidade. 

Assim, a lei processual trabalhista produz efeitos em todo o território 

nacional, e é aplicável a todos os brasileiros (natos ou naturalizados), aos 

estrangeiros residentes e não residentes em território nacional, às pessoas 

jurídicas e aos apátridas, segundo atual roupagem conferida ao artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988, pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido, estabelecem os artigos 1º e 1.211 do CPC/1973. Na 

mesma toada, aduzem os artigos 14, 16 e 1.046 do CPC/2015. 

Por fim, vale ressaltar que uma sentença estrangeira somente produzirá 

efeitos no Brasil depois de homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (artigo 

105, I, i, da Constituição Federal de 1988 – Emenda Constitucional n.45/2004 – 

juízo de delibação). Após homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, 

consubstancia título executivo judicial (artigo 475-N, VI, do CPC/1973 – artigo 

515, VIII, CPC/2015), devendo ser executada na Justiça Comum Federal (artigo 

109, X, da Constituição Federal de 1988). 

 

4.6  Fontes   
 

O assunto é um dos mais importantes no estudo da ciência jurídica. Por 

exemplo, no âmbito processual trabalhista conseguimos compreender a 
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sistemática processual da disciplina e por que esse ramo é autônomo e 

complexo. 

Recorremos ao Ministro do TST, Mauricio Godinho Delgado, a fim de 

aprofundarmos o estudo: 

 
[...] A palavra fontes, como se sabe, comporta relativa variedade 
conceitual. Além da acepção estrita de nascente, o verbete é utilizado 
no sentido metafórico traduzindo a ideia de início, princípio, origem, 
causa. Nesta acepção metafórica, fonte seria ‘a causa donde provêm 
efeitos, tanto físicos como morais’. 
A teoria jurídica captou a expressão em seu sentido metafórico. 
Assim: no plano dessa teoria, fontes do Direito consubstancia a 
expressão metafórica para designar a origem das normas jurídicas

65
. 

 

Diante do exposto, iniciaremos a abordagem das fontes do Direito, 

partindo da premissa de que fonte traduz a ideia de origem, princípio, início, 

causa, nascedouro. Fontes do Direito podem ser conceituadas como a origem 

das normas jurídicas. 

A seguir, a classificação das fontes. 

 

4.6.1 Fontes materiais 
 

As fontes materiais representam o momento pré-jurídico, o momento 

anterior da norma propriamente dita. São, na verdade, os fatores que 

fundamentam e inspiram o legislador na elaboração da norma. São os fatores 

que conduzem à emergência e à construção da regra de Direito, que 

influenciam a formação e a transformação das normas jurídicas. São as fontes 

potenciais do Direito Processual do Trabalho e emergem do próprio direito 

material do trabalho. Lembremos que os objetivos do Processo do Trabalho são 

a promoção da legislação trabalhista e social e o acesso do trabalhador à 

Justiça do Trabalho. 

São exemplos os fatores econômicos, sociais, políticos, filosóficos, 

culturais, históricos, éticos, morais etc. A greve é um exemplo significativo de 

fonte material, pois representa a pressão exercida pelos trabalhadores em face 

do empregador e do Estado. 
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Importante destacar que a doutrina moderna sustenta a ideia de 

socialização do direito processual. Se o processo é o instrumento da jurisdição 

(caráter instrumental do processo) e, portanto, não é um fim em si mesmo, 

deverá atuar com o escopo da realização dos valores sociais contemporâneos, 

consubstanciando um sentimento universal em benefício da verdadeira justiça. 

As fontes formais, por sua vez, representam o momento eminente e 

tipicamente jurídico, uma vez que a norma já foi construída e materializada. São 

mecanismos exteriores e estilizados pelos quais essas regras se revelam para 

o mundo exterior, ou seja, ingressam, instauram-se e cristalizam-se na ordem 

jurídica. Há duas relevantes teorias sobre as fontes formais: 

 

 teoria monista – sustenta que as fontes formais do Direito derivam 

de um único centro de positivação, o Estado, caracterizado como 

o único com poderes de coerção/sanção. 

 

 teoria dualista – parte da premissa de que o Estado é o principal 

centro de positivação das fontes do Direito, mas não o único. 

Existem outros centros de positivação ao longo da sociedade civil. 

Exemplos: costumes e instrumentos jurídicos de negociação 

coletiva (convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de 

trabalho). 

 

Como a teoria dualista é a majoritária, as fontes formais classificam-se 

em heterônomas e autônomas. Vejamos: 

 

 fontes formais heterônomas: são as normas jurídicas oriundas de um 

terceiro, em geral do Estado, sem a participação imediata dos 

destinatários principais das regras jurídicas. Exemplos: Constituição 

Federal, espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal 

(emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis 

delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções); 

sentenças normativas; súmulas vinculantes do Supremo Tribunal 

Federal; Convenções da OIT etc. 
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 fontes formais autônomas: são as normas jurídicas oriundas da 

participação imediata dos destinatários principais das regras jurídicas 

(segmentos ou organizações da sociedade civil), sem a interveniência do 

Estado. Exemplos: costumes, convenções coletivas e acordos coletivos 

de trabalho. 

 
Outra classificação das fontes formais do Direito Processual do Trabalho, 

segundo os ensinamentos de Carlos Henrique Bezerra Leite, é a seguinte:  

 

 fontes formais diretas: abrangem a lei em sentido genérico (atos 

normativos e administrativos editados pelo Poder Público) e o costume; 

 

 fontes formais indiretas: são aquelas extraídas da doutrina e da 

jurisprudência; 

 

 fontes formais de explicitação (fontes integrativas): têm por objetivo a 

integração do Direito Processual do Trabalho, por suprirem as lacunas 

existentes no sistema processual trabalhista e atuarem no sentido da 

completude do ordenamento jurídico. Exemplos: analogia, princípios 

gerais de direito e equidade. 

 

São fontes formais do Direito Processual do Trabalho: 

 

 Constituição Federal de 1988 (Constituição Cidadã); 

 Decreto-Lei n.5.452, de 1º de maio de 1943 – CLT; 

 Lei n.5.584/70 – normas procedimentais aplicadas ao Processo do 

Trabalho; 

 Lei n.5.869/73 – Código de Processo Civil – aplicado subsidiariamente 

ao Processo do Trabalho, desde que haja lacuna na CLT e 

compatibilidade de princípios e regras (artigo 769 da CLT); 
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 Lei n.13.105, de 16 de março de 2015 – Novo Código de Processo Civil 

aplicado supletiva e subsidiariamente aos processos trabalhistas, nos 

termos do seu artigo 15. 

 Lei n.6.830/80 – Lei de Execução Fiscal – aplicada subsidiariamente à 

execução trabalhista, desde que haja lacuna na CLT e compatibilidade 

de princípios e regras (artigo 889 da CLT); 

 Lei n.7.701/98 – dispõe sobre a organização e especialização dos 

tribunais em processos coletivos e individuais; 

 Lei Complementar n.75/93 – Estatuto do Ministério Público da União (Lei 

Orgânica do Ministério Público da União – LOMPU); 

 Lei n.7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública; 

 Lei n.8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 

 Lei n.8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente  (ECA); 

 Lei n.7.853/89 – Lei de Proteção à Pessoa Portadora de Deficiência; 

 Decreto-Lei n.779/69 – Prerrogativas Processuais da Fazenda Pública; 

 Decreto-Lei n.75/66 – Correção Monetária; 

 Espécies Normativas do artigo 59 da Constituição Federal de 1988, que 

tratam da matéria processual trabalhista (emendas constitucionais, leis 

complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, 

decretos legislativos e resoluções); 

 Regimentos Internos dos Tribunais Trabalhistas; 

 Convenção da OIT; 

 Tratados Internacionais; 

 Convenções Coletivas e Acordos Coletivos de Trabalho; 

 Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal;  

 Súmulas do Supremo Tribunal Federal (matéria trabalhista); 

 Súmulas do Superior Tribunal de Justiça (matéria trabalhista); 

 Súmulas, Orientações Jurisprudenciais e Precedentes Normativos do 

TST; 

 Doutrina; 

 Jurisprudência; 

 Analogia; 

 Costumes;  
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 Princípios Gerais de Direito. 

 

Por fim, a respeito de as Convenções da OIT serem consideradas fontes 

formais do Direito Processual do Trabalho, temos o Enunciado n.3 da 1ª 

Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho: 

 

I – FONTES DO DIREITO DO TRABALHO. DIREITO COMPARADO. 
CONVENÇÕES DA OIT NÃO RATIFICADAS PELO BRASIL. O Direito 
Comparado, segundo o artigo 8º da Consolidação das Leis do 
Trabalho, é fonte subsidiária do Direito do Trabalho. Assim, as 
Convenções da Organização Internacional do Trabalho, não 
ratificadas pelo Brasil, podem ser aplicadas como fontes do direito do 
trabalho, caso não haja norma de direito interno pátrio regulando a 
matéria. 
II – FONTES DO DIREITO DO TRABALHO. DIREITO COMPARADO. 
CONVENÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA OIT. O uso das normas 
internacionais, emanadas da Organização Internacional do Trabalho, 
constitui-se em importante ferramenta de efetivação do Direito Social 
e não se restringe à aplicação direta das Convenções ratificadas pelo 
país. As demais normas da OIT, como as Convenções não ratificadas 
e as Recomendações, assim como os relatórios dos seus peritos, 
devem servir como fonte de interpretação da lei nacional e como 
referência a reforçar decisões judiciais baseadas na legislação 
doméstica. 
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5  PRINCÍPIOS DO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO  
 

A presente tese não poderia olvidar a análise dos princípios da ciência 

processual, de insofismável importância na linha pós-positivista do estudo do 

Direito. 

Inegavelmente, o estudo dos princípios possui vital importância à 

construção e ao desenvolvimento do Direito Processual. 

Assim, foram selecionados consagrados princípios da ciência processual 

laboral, dando-se maior ênfase ao princípio da subsidiariedade. Sem dúvida, 

um dos grandes desafios da atualidade é compatibilizar os consagrados artigos 

769 e 889 da CLT com o artigo 15 do CPC/2015.  

Ademais, foram analisados os princípios insculpidos nos artigos 1º ao 15 

do CPC/2015, consubstanciando uma verdadeira Lei de Introdução às Normas 

do Direito Processual Brasileiro.  

 

5.1  Introdução   
 

No Direito, os princípios são mandamentos de otimização, verdades 

fundantes, alicerces, vigas-mestras, regramentos básicos que fundamentam 

todo o ordenamento jurídico, um determinado ramo ou área do conhecimento 

ou um instituto de direito material ou processual do trabalho. 

Sempre mencionamos em aula que o estudo dos princípios, para 

qualquer ramo ou instituto jurídico, representa a parte mais importante da 

matéria, servindo de base para a compreensão do conteúdo. Representa, 

portanto, a parte nuclear da ciência jurídica. 

Celso Antônio Bandeira de Mello assim define princípio: 

 

É, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe 
dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a 
intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há 
por nome sistema jurídico positivo. 
Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma 
qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 
específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
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inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço 
lógico e corrosão de sua estrutura mestra

66
. 

 

O Direito Processual do Trabalho é regido por princípios constitucionais 

do processo, bem como por princípios do direito processual civil. 

Além disso, é inegável que o processo laboral possui princípios 

peculiares, típicos, caracterizando a sua autonomia. 

 

5.2  Princípio da simplicidade   
 

Comparando-se o Processo Civil com o Processo do Trabalho, é 

inegável afirmar que o último é mais simples e menos burocrático do que o 

primeiro. Na verdade, a CLT preocupou-se com o jus postulandi, que é a 

possibilidade de empregado e empregador postularem pessoalmente perante a 

Justiça do Trabalho e acompanharem as suas reclamações até o final, sem 

advogado (artigo 791 da CLT), sendo uma exceção do ordenamento jurídico 

vigente da capacidade postulatória privativa de advogado. 

Dessa forma, privilegiou-se a facilitação do acesso do trabalhador ao 

judiciário trabalhista, bem como ao trâmite processual simplificado, entregando-

se ao jurisdicionado as verbas trabalhistas, de natureza alimentar. 

Como observamos, sempre que possível, os excessos do formalismo e 

da burocracia devem ser eliminados, na medida em que a busca da efetiva 

prestação jurisdicional e do acesso à ordem jurídica justa devem ser uma 

constante. 

 

5.3  Princípio da informalidade   
 

Processo é o instrumento da jurisdição. É o conjunto de atos processuais 

coordenados que se sucedem no tempo, objetivando a entrega do bem da vida 

ao jurisdicionado com a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Já o procedimento é a forma pela qual o processo se desenvolve, de 

modo mais singelo ou mais complexo. 

                                                        
66

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 13.ed. São Paulo: Malheiros, 

2001, p.771-772. 



85 

 

 

O Processo do Trabalho apresenta quatro procedimentos: 

 

 procedimento sumário (dissídio de alçada): previsto no artigo 2º, 

§§3º e 4º, da Lei n.5.584/70, para os litígios cujo valor da causa 

não supere dois salários mínimos; 

 

 procedimento sumaríssimo: fruto do advento da Lei n.9.957/2000, 

que incluiu na CLT os artigos 852-A a 852-I, abrange os dissídios 

individuais cujo valor da causa seja superior a dois salários 

mínimos e limitado até 40 salários mínimos; 

 

 procedimento ordinário (comum): para as demandas cujo valor da 

causa seja superior a 40 salários mínimos; 

 

 procedimento especial: abrange todas as ações que apresentam 

regras especiais. Temos os ritos especiais tipicamente 

trabalhistas, como o inquérito judicial para apuração de falta 

grave, o dissídio coletivo e a ação de cumprimento. Ademais, 

existem os procedimentos especiais constitucionais e cíveis 

admitidos na Justiça do Trabalho, tais como o mandado de 

segurança, o habeas corpus, o habeas data, a ação rescisória, a 

ação de consignação em pagamento, as ações possessórias, a 

ação de prestação de contas, a ação monitória etc.  

 

Assim, o Processo do Trabalho apresenta basicamente um procedimento 

mais complexo e completo, que é o ordinário (comum), e dois procedimentos 

céleres (sumário e sumaríssimo). Em todos eles, percebemos a preocupação 

com a informalidade, se compararmos com procedimentos do Processo Civil. 

Todavia, vale ressaltar que essa informalidade não é absoluta, e sim 

relativa, uma vez que dependerá da documentação do procedimento. O 

procedimento escrito é fundamental para a observância do princípio 

constitucional do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da Constituição Federal 
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de 1988), trazendo aos operadores do direito e ao jurisdicionado maior 

segurança e estabilidade nas relações jurídicas e sociais. 

Na verdade, a informalidade refere-se ao fato de que o procedimento 

judicial na Justiça do Trabalho não é tão solene e rígido quanto aos demais, 

justamente para garantir o pleno atendimento à justiça, mas sempre conforme 

os limites da lei. 

 

5.4  Princípio da oralidade   
 

Trata-se de um princípio não exclusivo do Processo do Trabalho, que 

também serve de fundamento para o Direito Processual Comum. Entretanto, no 

Processo do Trabalho, ele é observado de forma mais acentuada, tendo em 

vista os princípios da simplicidade, da informalidade e do jus postulandi. 

São características do princípio da oralidade do Processo do Trabalho: 

 

a) primazia da palavra: 

– artigos 791 e 839, a, da CLT (apresentação de reclamação trabalhista 

diretamente pelo interessado); 

– artigo 840 da CLT (possibilidade de apresentação de reclamação trabalhista 

oral); 

– artigos 843 e 845 da CLT (as partes deverão comparecer pessoalmente na 

audiência trabalhista, independentemente do comparecimento de seus 

representantes legais); 

– artigo 847 da CLT (apresentação de defesa oral em audiência); 

– artigo 848 da CLT (interrogatório e depoimento pessoal das partes em 

audiência); 

– artigo 850 da CLT (razões finais orais em audiência); 

– artigo 850, parágrafo único, da CLT (sentença após o término da instrução); 

 

b) imediatidade (artigos 843, 845 e 848 da CLT); 

 

c) concentração dos atos processuais em audiência (artigos 843 a 852 da CLT); 
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d) identidade física do juiz (embora a identidade física do juiz seja uma das 

principais características do princípio da oralidade e presente na CLT, fruto da 

concentração dos atos processuais em audiência, o TST, em sua Súmula 136, 

entendia que essa identidade não era aplicável às Varas do Trabalho). Vale 

ressaltar também que essa Súmula foi cancelada pela Resolução n.185, de 14 

de setembro de 2012, do TST); 

 

e) irrecorribilidade imediata/direta/em separado/autônoma das decisões 

interlocutórias (artigos 799, §2º e 893, §1º, da CLT); 

 

f) maiores poderes instrutórios ao juiz (artigos 765, 766, 827 e 848); 

 

g) maior interatividade entre o magistrado e as partes, traduzindo o princípio da 

cooperação, que defende mais diálogo entre o juiz e o jurisdicionado em prol de 

um acesso à ordem jurídica justa (artigos 764, §§2º e 3º, 846 e 850 da CLT); 

 

h) possibilidade de solução conciliada. Com efeito, muitas das lacunas do 

Processo do Trabalho apresentadas pela doutrina e jurisprudência são 

intencionais e decorrem do próprio princípio da oralidade, não sendo 

essencialmente lacunas. 

 

Por derradeiro, somos adeptos do entendimento de que, com o advento 

da EC n.24/99 e a respectiva extinção da representação classista da Justiça do 

Trabalho em todos os graus de jurisdição, o princípio da identidade física do 

juiz, previsto no artigo 132 do CPC/1973, deve ser aplicado subsidiariamente ao 

Processo do Trabalho, restando tacitamente revogada a Súmula 136 do TST. 

São inegáveis as vantagens da adoção do princípio da identidade física no 

processo laboral, uma vez que possibilita julgamentos mais justos, 

representados por decisões prolatadas pelos próprios juízes que conduzirem o 

processo e, especialmente, as audiências. 
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5.5  Princípio da subsidiariedade   
 

A CLT e a legislação trabalhista esparsa apresentam lacunas naturais, 

não regulam todas as situações jurídicas e sociais. 

Assim, na fase de conhecimento, o artigo 769 da CLT aduz que o Direito 

Processual Comum será fonte subsidiária do Direito Processual do Trabalho, 

desde que preencha dois requisitos cumulativos: omissão (lacuna, anomia) da 

CLT e compatibilidade de princípios e regras. 

Da mesma forma, na fase de execução trabalhista, o artigo 889 da CLT 

estabelece que a Lei de Execução Fiscal (Lei n.6.830/1980) será fonte 

subsidiária do Processo do Trabalho, isto se preencher, a exemplo da fase de 

conhecimento, os mesmos dois requisitos cumulativos.  

 

5.5.1  As lacunas da CLT e a aplicação subsidiária do Direito Processual 
Civil ao Direito Processual do Trabalho  
 

Este tema é um dos mais importantes desta pesquisa, o que justifica 

atenção especial em sua abordagem. 

O artigo 769 da CLT (talvez o mais importante do diploma consolidado) 

assim trata da matéria: “Artigo 769. Nos casos omissos, o direito processual 

comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo 

em que for incompatível com as normas deste Título”. 

Com base no dispositivo, a aplicação subsidiária do Processo Civil ao 

Processo do Trabalho depende do preenchimento de dois requisitos 

cumulativos: 

 

 omissão (lacuna, anomia) da CLT: há omissão tanto no diploma 

consolidado quanto na legislação processual trabalhista esparsa 

(Lei n.5.584/70, n.7.701/88 etc.); 

 

 compatibilidade principiológica: compatibilidade entre os princípios 

e regras do Direito Processual Civil com os princípios e regras do 

Direito Processual do Trabalho. 
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As lacunas da legislação processual são classificadas em: 

 

 lacunas normativas: são aquelas representadas pela ausência de 

norma reguladora do caso concreto, ou seja, não há 

regulamentação em lei sobre determinada situação processual. As 

lacunas normativas aproximam-se das lacunas primárias; 

 

 lacunas ontológicas: partem da premissa da existência de norma 

reguladora do caso concreto. Todavia, a norma existente está 

desatualizada, não apresenta mais compatibilidade com os fatos 

sociais e com o progresso técnico. É o que a doutrina chama de 

“ancilosamento da norma positiva”, isto é, o envelhecimento da 

norma. 

 

 lacunas axiológicas: também partem da premissa da existência da 

norma reguladora do caso concreto; entretanto, a aplicação da 

norma existente produzirá uma solução injusta ou insatisfatória, 

ou seja, não observará os valores de justiça e equidade, que são 

indispensáveis para a eficácia da norma processual. 

 

Cumpre frisar que o assunto em debate (incompletude do sistema 

processual em decorrência das lacunas existentes no ordenamento processual 

justrabalhista) gera grandes discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Diante 

disso, há duas correntes sobre a interpretação do artigo 769 da CLT: 

 

Primeira corrente – teoria tradicional ou restritiva: a aplicação subsidiária das 

regras do Direito Processual Civil somente é possível na hipótese de lacuna na 

legislação processual trabalhista. Assim, a existência de omissão é condição 

indispensável para a aplicação subsidiária. Portanto, somente a lacuna 

normativa, que é a ausência de norma reguladora do caso concreto, autoriza a 

aplicação subsidiária. São seus fundamentos:   
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 respeito ao princípio constitucional do devido processo legal (artigo 5º, 

LIV, da Constituição Federal de 1988), evitando surpresas ao 

jurisdicionado com a aplicação de regras processuais diferentes das 

previstas na legislação processual trabalhista; 

 

 princípio da segurança jurídica, assegurando estabilidade nas relações 

jurídicas e sociais não somente aos jurisdicionados, mas também aos 

operadores do direito. 

 

São adeptos dessa corrente relevantes juristas como Pedro Paulo 

Teixeira Manus e Manoel Antonio Teixeira Filho. Segundo o primeiro deles, 

  

O artigo 769 da CLT dispõe que ‘nos casos omissos o direito 
processual comum será fonte subsidiária do direito processual do 
trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas 
deste Título’. Referida regra tem aplicação somente na fase de 
conhecimento ao colocar o CPC como fonte subsidiária primeira do 
processo do trabalho. Já na fase de execução no processo do 
trabalho, a regra de aplicação da lei subsidiária é aquela prescrita no 
artigo 889 da CLT que afirma que ‘aos trâmites e incidentes do 
processo de execução são aplicáveis, naquilo em que não 
contravierem ao presente Título, os preceitos que regem o processo 
dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida da Fazenda 
Pública Federal’. Desse modo, como sabemos, a lei estabelece a 
regra específica a se aplicar tanto na fase de conhecimento quanto na 
de execução. E há em comum na aplicação de ambas as leis o 
requisito da omissão pela CLT, o que desde logo exclui aplicação de 
norma subsidiária quando aquela disciplinar a matéria. A regra 
estabelecida em ambos os artigos acima transcritos configura 
princípio típico do processo do trabalho, que garante o respeito ao 
devido processo legal, na medida em que o jurisdicionado tem a 
segurança de que não será surpreendido pela aplicação de norma 
diversa sempre que houver a solução do texto consolidado. É sob 
esta ótica que devemos examinar, a nosso ver, as modificações que 
se processam no Código de Processo Civil e a possibilidade de sua 
aplicação ao processo do trabalho

67
. 

 

Já para Manoel Antonio Teixeira Filho,  

 

[...] o artigo 769, da CLT, permite a adoção supletiva de normas do 
processo civil desde que: a) a CLT seja omissa quanto à matéria; b) a 
norma do CPC não apresente incompatibilidade com a letra ou com o 
espírito do processo do trabalho. 
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Não foi por obra do acaso que o legislador trabalhista inseriu o 
‘requisito da omissão, antes da compatibilidade: foi, isto sim, em 
decorrência de um proposital critério lógico-axiológico. Desta forma, 
para que se possa cogitar da compatibilidade, ou não, de norma do 
processo civil com a do trabalho é absolutamente necessário, ex vi 
legis, que, antes disso, se verifique, se a CLT se revela omissa a 
respeito da matéria. Inexistindo omissão, nenhum intérprete estará 
autorizado a perquirir sobre a mencionada compatibilidade. Aquela 
constitui, portanto, pressuposto fundamental desta

68
. 

 

Segunda corrente – teoria moderna, evolutiva, ampliativa ou sistemática: 

a aplicação subsidiária do Direito Processual Civil ao Direito Processual do 

Trabalho é possível não somente nos casos de lacunas normativas, mas 

também nas hipóteses de lacunas ontológicas e axiológicas. Para essa linha de 

entendimento, ainda que a CLT ou legislação processual trabalhista 

extravagante preveja norma específica reguladora do caso concreto, é cabível a 

aplicação subsidiária da norma do Processo Civil se a norma processual 

trabalhista estiver desatualizada ou se a respectiva aplicação mostrar-se injusta 

ou insatisfatória. São seus fundamentos: o princípio da efetividade processual; 

o princípio da celeridade processual (razoável duração do processo); o princípio 

do acesso à ordem jurídica justa; o caráter instrumental do processo; a melhoria 

da prestação jurisdicional trabalhista; a dignidade da pessoa do trabalhador e a 

melhoria da condição social do trabalhador. 

Assim, o trabalhador teria real e efetivo acesso à Justiça do Trabalho. 

São adeptos dessa corrente renomados juristas, como Mauro Schiavi, Carlos 

Henrique Bezerra Leite e Jorge Luiz Souto Maior: 

Segundo Mauro Schiavi:   

 

Sob outro enfoque, o juiz, como condutor do Processo do Trabalho, 
encarregado de zelar pela dignidade do processo e pela efetividade 
da jurisdição trabalhista, conforme já nos posicionamos, deve ter em 
mente que o processo deve tramitar em prazo compatível com a 
efetividade do direito de quem postula, uma vez que a duração 
razoável do processo foi erigida a mandamento constitucional, e 
buscar novos caminhos e interpretação da lei no sentido de 
materializar este mandamento constitucional. 
[...] a moderna doutrina vem defendendo um diálogo maior entre o 
Processo do Trabalho e o Processo Civil, a fim de buscar, por meio de 
interpretação sistemática e teleológica, os benefícios obtidos na 
legislação processual civil e aplicá-los ao Processo do Trabalho. Não 
pode o juiz do Trabalho fechar os olhos para normas de Direito 
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Processual Civil mais efetivas que a CLT, e se omitir sob o argumento 
de que a legislação processual do trabalho não é omissa, pois estão 
em jogo interesses muito maiores que a aplicação da legislação 
processual trabalhista e sim a importância do Direito Processual do 
Trabalho, como sendo um instrumento célere, efetivo, confiável, que 
garanta, acima de tudo, a efetividade da legislação processual 
trabalhista e a dignidade da pessoa humana

69
. 

 

Jorge Luiz Souto Maior:  

 

[...] quando há alguma alteração no processo civil o seu reflexo na 
esfera trabalhista só pode ser benéfico, tanto no prisma do processo 
do trabalho quanto do direito do trabalho, dado o caráter instrumental 
da ciência processual. 
Dito em outras palavras, mais claras e diretas: quando alguém diz que 
foram formuladas mudanças no Código de Processo Civil, o 
processualista trabalhista deve indagar: – alguma das inovações traz 
benefício à efetividade do processo do trabalho, para fins de melhor 
fazer valer os direitos trabalhistas? Se a resposta for negativa ou, até 
o contrário, que representa a criação de uma formalidade capaz de 
gerar algum óbice a este propósito, deve-se concluir sem medo de se 
estar errado: – então, não é preciso nem dizer quais foram as tais 
alterações! 

70
 

 

Nessa linha de raciocínio, revela o Enunciado n.66, da 1ª Jornada de 

Direito Material e Processual do Trabalho na Justiça do Trabalho: 

 

Enunciado 66. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE NORMAS DO 
PROCESSO COMUM AO PROCESSO TRABALHISTA. OMISSÕES 
ONTOLÓGICA E AXIOLÓGICA. ADMISSIBILIDADE. 
Diante do atual estágio de desenvolvimento do processo comum e da 
necessidade de se conferir aplicabilidade à garantia constitucional da 
duração razoável do processo, os artigos 769 e 889 da CLT 
comportam interpretação conforme a Constituição Federal, permitindo 
a aplicação das normas processuais mais adequadas à efetivação do 
direito. Aplicação dos princípios da instrumentalidade, efetividade e 
não retrocesso social. 

 

Oportuno ressaltar que há projeto de lei em trâmite no Congresso 

Nacional (PL n.7.152/2006, do deputado federal Luiz Antonio Fleury – PTB-SP), 

com o objetivo de acrescentar o parágrafo único ao artigo 769 da CLT, no 

sentido da teoria ampliativa: 
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Artigo 769. [...]. Parágrafo único. O direito processual comum também 
poderá ser utilizado no processo do trabalho, inclusive na fase 
recursal ou de execução, naquilo em que permitir maior celeridade ou 
efetividade de jurisdição, ainda que existente norma previamente 
estabelecida em sentido contrário. 
 
Justificação 
 
Sabemos todos que se há um campo onde as medidas menos formais 
e mais céleres precisam ser imediatamente incorporadas, é no 
Processo do Trabalho, diante da natureza alimentar das questões em 
debate. Este, aliás, é um princípio já consolidado no mundo jurídico 
brasileiro. 
O artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT determina 
que se apliquem ao processo do trabalho as normas do processo civil, 
de modo subsidiário, quando houver omissão sobre o tema na 
legislação trabalhista. Porém, quando há disposição celetista sobre o 
tema, nos termos do referido artigo, fica impedida a utilização, no 
processo do trabalho, das normas do processo civil, ainda que 
propiciem maior celeridade e efetividade de jurisdição. 
Esta limitação legal, todavia, não teria razão de existir, pois gera uma 
estagnação do processo do trabalho em relação aos avanços 
patrocinados no âmbito do processo civil. Não há sentido razoável ou 
lógico em se impedir de aplicar, justamente no processo que se 
pretende mais rápido e célere, as criações legislativas que combatam 
a morosidade ou os empecilhos à efetividade da jurisdição. 
Deste modo o processo do trabalho também poderá se utilizar dos 
avanços conseguidos pelo processo comum, sem necessidade de 
outras tantas alterações legislativas. O termo ‘poderá’ estabelece uma 
possibilidade, de acordo com aquilo que os tribunais trabalhistas 
venham a entender que possa ser aproveitado ou que permita 
avançar na busca de soluções adequadas às necessidades 
verificadas no processo do trabalho. Não haverá, portanto, 
imposições. 
O texto ora proposto, ainda, elimina eventual controvérsia sobre 
futuras alterações do próprio processo do trabalho, de modo que as 
normas do processo civil poderiam ser aplicadas apenas em relação 
às disciplinas preexistentes. Assim, se o processo do trabalho resolver 
disciplinar de modo diferente uma determinada situação, ainda que 
em confronto com a celeridade por todos buscada, esta solução, por 
mais recente, é que irá prevalecer. 
Com isso são eliminadas dúvidas sobre a obrigatoriedade da 
incorporação das alterações do processo comum no processo do 
trabalho, bem como das alterações posteriores do processo laboral 
restar sem efeito diante de normas outras já previstas no processo 
civil, e, ainda, aos tribunais do trabalho a adequada razoabilidade na 
aplicação das medidas que propiciem avanços e, ao mesmo tempo, 
não se engessa o processo do trabalho para o futuro. 
Nesse sentido, solicito o apoio de meus nobres pares no trâmite desta 
proposição. 

 

Nossa posição 

 

Com o devido respeito aos entendimentos em sentido contrário, 

entendemos salutar a aplicação subsidiária das regras do Direito Processual 
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Civil ao Direito Processual do Trabalho ainda que haja norma processual 

trabalhista específica reguladora do caso concreto. 

Assim, devemos adotar a tríplice classificação das lacunas, 

considerando não apenas as lacunas normativas, mas também as ontológicas e 

axiológicas. 

A efetividade do processo é assunto da ordem do dia, e deve-se buscar 

o acesso real e efetivo do trabalhador à Justiça do Trabalho com primazia, 

trazendo o rápido recebimento de seu crédito alimentar. 

De outra sorte, a crítica construtiva que fazemos à teoria ampliativa é a 

aplicação subsidiária desmedida, trazendo grande insegurança jurídica aos 

jurisdicionados e aos operadores do Direito, afrontando o princípio 

constitucional do devido processo legal, princípio dos princípios da ciência 

processual. A segurança e a estabilidade das relações jurídicas e sociais 

devem ser respeitadas, com base no princípio da segurança jurídica. 

Devemos adotar a aplicação subsidiária do Processo Civil ao Processo 

do Trabalho (diálogo das fontes), com base na efetividade do processo, na 

melhoria do processo laboral e no acesso real e efetivo do trabalhador à justiça 

obreira, sem esquecimento dos princípios do devido processo legal e da 

segurança jurídica. 

Os princípios da ponderação de interesses, da razoabilidade, da 

proporcionalidade e da equidade deverão pautar a atuação do juiz do Trabalho 

na aplicação subsidiária das normas do Processo Civil ao Processo do 

Trabalho. 

Os princípios constitucionais do processo e os valores de direitos 

humanos fundamentais também deverão ser observados, em uma interpretação 

sistemática e teleológica dos sistemas processuais. 

A nosso ver, o ideal é a reforma da própria CLT, ou melhor, a edição de 

um Código de Processo do Trabalho, trazendo a regulamentação mais 

completa possível das situações processuais trabalhistas, evitando ao máximo 

aplicações subsidiárias. 

A seguir, nesse contexto, será analisado o polêmico artigo 15 do 

CPC/2015. 
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5.5.2  A polêmica do artigo 15 do CPC/2015 – aplicação supletiva e 
subsidiária ao Processo do Trabalho  

 

Os estudiosos da ciência processual laboral possuem um grande 

desafio, qual seja, compatibilizar os artigos 769 e 889 da CLT com o artigo 15 

do CPC/2015. 

Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite,  

 

[...] Os princípios do Novo CPC exercerão grande influência no 
Processo do Trabalho, seja pela nova dimensão e papel que exercem 
como fontes normativas primárias do ordenamento jurídico, seja pela 
necessidade de reconhecer o envelhecimento e a inadequação de 
diversos preceitos normativos de direito processual contidos na CLT, 
o que exigirá do juslaboralista formação continuada e uma nova 
postura hermenêutica, de modo a admitir que o Processo do Trabalho 
nada mais é do que o próprio direito constitucional aplicado à 
realidade social, política, cultural e econômica

71
. 

 

Com efeito, o artigo 15 do CPC/2015 prevê: “na ausência de normas que 

regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições 

deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”. 

Lexicamente, o adjetivo "supletivo" significa "que completa ou serve de 

complemento, "encher de novo, suprir", enquanto o adjetivo "subsidiário" quer 

dizer "que auxilia", "que ajuda", "que socorre", "que contribui"72. 

Poderíamos inferir, então, que o CPC/2015 não apenas subsidiará a 

legislação processual trabalhista como também a complementará, o que abre 

espaço, a nosso ver, para o reconhecimento das lacunas ontológicas e 

axiológicas do processo trabalhista, especialmente se considerarmos a 

necessidade de adequação do texto consolidado, concebido em um Estado 

Social, porém ditatorial, ao passo que o CPC/2015 foi editado no paradigma do 

Estado Democrático de Direito. 

O artigo 15 do CPC/2015, evidentemente, deve ser interpretado 

sistematicamente com o artigo 769 da CLT, que dispõe: "Nos casos omissos, o 

direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do 

trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título". 
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No entanto, ambos os dispositivos (artigo 769 da CLT e artigo 15 do CPC/2015) 

devem estar em harmonia com os princípios e valores que fundamentam o 

Estado Democrático de Direito. 

Da análise do Novo CPC, podemos inferir que, por força da interpretação 

sistemática dos artigos 769 da CLT e 15 do CPC/2015, algumas normas do 

Processo Civil poderão ser aplicadas supletiva e subsidiariamente, desde que 

haja lacuna (normativa, ontológica e axiológica) da legislação processual 

trabalhista e a norma a ser migrada seja compatível com a principiologia que 

informa o processo laboral. 

Presentes, portanto, esses dois requisitos (lacuna e compatibilidade 

principiológica), poderemos destacar, pontualmente, que no Processo do 

Trabalho as normas do CPC/2015 serão aplicadas supletiva e subsidiariamente 

sem restrição; de aplicação supletiva e subsidiariamente duvidosa ou 

absolutamente inaplicáveis. 

Entendemos por aplicação duvidosa a norma do CPC/2015 que, diante 

da lacuna (normativa, ontológica ou axiológica) do texto consolidado, apresenta 

dificuldade de compatibilização com os princípios do processo laboral. 

Também serão de aplicabilidade duvidosa no Processo do Trabalho as 

normas do Novo CPC em relação às ações oriundas da relação de trabalho 

diversas da relação de emprego. É dizer, as ações que passaram a ser 

processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho (artigo 114 da Constituição 

Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n.45/2004). 

Com efeito, a IN TST n.27/2005, além de não ser lei (regulamentadora 

do artigo 114 da Constituição Federal de 1988), pode se revelar, no caso 

concreto, menos benéfica do que o CPC/2015 no que concerne à aplicação dos 

princípios constitucionais do processo, especialmente os que propiciam tutela 

jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva. 

Não defendemos a aplicação desmedida e automática das normas 

(princípios e regras) do CPC/2015 nos sites do Processo do Trabalho, 

especialmente nas ações oriundas da relação de emprego, mas a promoção de 

um diálogo franco e virtuoso entre estes dois importantes setores do edifício 

jurídico. Diálogo que passe, necessariamente, pela função precípua de ambos 
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(Processos Civil e Trabalhista): realizar os direitos fundamentais e a justiça 

social em nosso país, de forma adequada, tempestiva e efetiva.   

Com respeito aos entendimentos em sentido contrário, a aplicação 

supletiva aduzida no artigo 15 do CPC/2015 deverá ser compatibilizada com os 

artigos 769 e 889 da CLT. 

Por consectário, a aplicação supletiva não pode prejudicar a consagrada 

aplicação subsidiária, que parte da existência de dois requisitos cumulativos: 

lacuna e compatibilidade de princípios e regras. 

 A aplicação supletiva do CPC/2015 não poderá desrespeitar a própria 

existência da CLT. 

Assim, o aplicador da ciência processual laboral deverá empregar o 

máximo esforço na utilização dos benefícios do CPC/2015, sem olvidar os 

tradicionais institutos da CLT. 

Dessa forma, a autonomia do Direito Processual do Trabalho será 

indubitavelmente prestigiada. A compatibilização dos diplomas normativos 

poderá contribuir veementemente para a própria evolução da ciência 

processual laboral. 

 

5.6  Princípio da celeridade   
 

Este princípio está na pauta do dia, tendo em vista o artigo 5º, LVIII da 

Constituição Federal de 1988, fundamentado no Pacto de São José da Costa 

Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Trata-se do princípio da 

celeridade processual ou da razoável duração do processo. 

Corrobora a efetividade processual e o acesso à ordem jurídica justa. 

A busca da celeridade processual, de modo que o processo apresente 

uma razoável duração, é escopo de todos os ramos do Direito. A demora na 

entrega da prestação jurisdicional é um vício extremamente grave para a 

sociedade, e deve ser combatida com veemência. 

O jurisdicionado deve ter a sensação de que o Poder Judiciário é uma 

instituição preocupada com a solução dos conflitos de interesses e a entrega do 

bem da vida, de forma célere, rápida e efetiva. 
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No Processo do Trabalho, o princípio da celeridade deve ser observado 

com primazia, tendo em vista o fato de o trabalhador ser a parte mais fraca na 

relação jurídica (hipossuficiente) e a natureza alimentar dos créditos 

trabalhistas. 

 

5.7  Princípio da conciliação 
 

Existem três formas de solução de conflitos de interesses: 

 

 autotutela (autodefesa): significa fazer justiça com as próprias 

mãos, prevalecendo a lei do mais forte e subjugo do mais fraco 

(força física, econômica, social, política etc.). É a forma mais 

rudimentar de solução de conflitos, devendo ser apenas 

excepcionalmente admitida. Exemplo: legítima defesa. 

 

 autocomposição: inegavelmente, é a melhor forma de solução dos 

conflitos e mundialmente privilegiada. Traduz a solução dos 

conflitos de forma amigável entre as partes envolvidas, sem o 

emprego da força. Exemplos: conciliação, mediação e Comissão 

de Conciliação Prévia. 

 

 heterocomposição: é a forma tradicional e mais comum de 

solução dos conflitos; apresenta como característica básica a 

presença de um terceiro que tem poder de decisão sobre as 

partes. São exemplos a jurisdição e a arbitragem. 

 
Com efeito, deve-se priorizar a autocomposição, representada com 

primazia pela conciliação. 

Conforme os ensinamentos de Francesco Carnelutti, a conciliação é uma 

sentença dada pelas partes e a sentença, uma conciliação imposta pelo juiz. 

Nessa linha de raciocínio, o artigo 764 da CLT estabelece: 

 
Artigo 764. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à 
apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à 
conciliação. 
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§1º Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do Trabalho 
empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de 
uma solução conciliatória dos conflitos. 
§2º Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á 
obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão na forma prescrita 
neste Título. 
§3º É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, 
ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. 

 

A Justiça do Trabalho sempre preconizou a conciliação dos conflitos de 

interesses, desde as suas origens históricas. 

Assim, todos os dissídios individuais e coletivos submetidos à apreciação 

da Justiça do Trabalho serão sujeitos a conciliação, visto que os juízes do 

trabalho empregarão os seus bons ofícios e persuasão nesse sentido. 

Ademais, é lícita a celebração de acordo pelas partes que ponha fim ao 

processo, mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. 

Vale ressaltar que a Emenda Constitucional n.45/2004 (Reforma do 

Judiciário) ampliou significativamente a competência material da Justiça do 

Trabalho ao substituir, no artigo 114 da Constituição Federal de 1988, o termo 

conciliar por processar. A reforma em nada alterou a principal função da Justiça 

do Trabalho, que é a conciliação das lides trabalhistas. Justifica-se a 

modificação pelas novas ações de competência material da Justiça do 

Trabalho, que naturalmente não são suscetíveis de conciliação, como o 

mandado de segurança e as ações relativas às penalidades administrativas 

impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de 

trabalho. 

Bons exemplos que ressaltam a importância da conciliação no Processo 

do Trabalho são as duas tentativas obrigatórias de conciliação no procedimento 

ordinário (comum): após a abertura da audiência/antes da apresentação da 

defesa (artigo 846 da CLT); após as razões finais/antes da sentença (artigo 850 

da CLT). 

 

5.8  Princípio da majoração dos poderes do juiz do trabalho na direção 
do processo 
 

O juiz do trabalho tem amplos poderes na condução do processo, por 

isso, é considerado seu diretor. 
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Assim, os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na 

direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo 

determinar qualquer diligência necessária ao seu esclarecimento (artigo 765 da 

CLT). 

A execução trabalhista poderá ser promovida por qualquer interessado, 

ou ex officio pelo magistrado (artigo 878 da CLT – princípio do impulso oficial na 

execução trabalhista), traduzindo mais uma manifestação do princípio da 

majoração dos poderes do juiz do trabalho na direção do processo. 

A doutrina moderna estabelece que o magistrado não pode se contentar 

com a verdade formal, que é a aquela que está nos autos, mas deve buscar a 

verdade real, ou seja, procurar verificar o que realmente ocorreu no mundo dos 

fatos para a prolação de uma sentença mais justa e equânime. Assim, exige-se 

postura mais ativa do juiz (princípio inquisitivo ou inquisitório), uma vez que 

detém ampla liberdade na condução do processo para a determinação de 

qualquer diligência necessária para o esclarecimento do conflito de interesses. 

O sistema processual vigente adota o princípio do livre convencimento 

motivado ou da persuasão racional do juiz, na medida em que o magistrado 

apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes 

dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na 

sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento (artigo 131 do 

CPC/1973 – artigo 371 do CPC/2015). 

 

5.9 Princípio do protecionismo processual (ou da proteção temperada, 
mitigado ou relativizada no Processo do Trabalho)  
 

O princípio da proteção (tutelar, tuitivo ou protetivo) é o princípio-mãe do 

Direito do Trabalho. Como dizem, é o princípio dos princípios. Aliás, todos os 

demais princípios que fundamentam o Direito do Trabalho partem dos seus 

ideários.  

Objetivamente, nele se encontra a premissa de uma clara desigualdade 

econômica entre o empregado e o empregador no plano dos fatos. O 

trabalhador é considerado hipossuficiente, representando a parte mais fraca na 

relação jurídica. Assim, o escopo do Direito do Trabalho é assegurar uma 
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superioridade jurídica ao empregado, traduzido por meio da aplicação do 

princípio da igualdade (isonomia ou paridade de armas). 

A igualdade é traduzida pelo tratamento desigual conferido aos 

desiguais, na medida de suas desigualdades. Uma desigualdade somente é 

solucionada criando-se outra desigualdade. 

Nas palavras do saudoso jurista uruguaio Américo Plá Rodriguez:  

 

O princípio da proteção se refere ao critério fundamental que orienta o 
Direito do Trabalho, pois este, ao invés de inspirar-se num propósito 
de igualdade, responde ao objetivo de estabelecer um amparo 
preferencial a uma das partes: o trabalhador. 
Enquanto no direito comum uma constante preocupação parece 
assegurar a igualdade jurídica entre os contratantes, no Direito do 
Trabalho a preocupação central parece ser a de proteger uma das 
partes com o objetivo de, mediante essa proteção, alcançar-se uma 
igualdade substancial e verdadeira entre as partes

73
. 

 

O Ministro do TST Mauricio Godinho Delgado assim preleciona: 

 

Informa este princípio que o Direito do Trabalho estrutura em seu 
interior, com suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, 
uma teia de proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia 
– o obreiro –, visando retificar (ou atenuar), no plano jurídico, o 
desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho. 
[...] 
Parte importante da doutrina aponta este princípio como o cardeal do 
Direito do Trabalho, por influir em toda a estrutura e características 
próprias desse ramo jurídico especializado. Esta, a propósito, a 
compreensão do grande jurista uruguaio Américo Plá Rodriguez, que 
considera manifestar-se o princípio protetivo em três dimensões 
distintas: o princípio in dubio pro operario, o princípio da norma mais 
favorável e o princípio da condição mais benéfica. 
[...] Como excluir essa noção do princípio da imperatividade das 
normas trabalhistas? Ou do princípio da indisponibilidade dos direitos 
trabalhistas? Ou do princípio da inalterabilidade contratual lesiva? Ou 
da proposição relativa à continuidade da relação de emprego? Ou da 
noção genérica de despersonalização da figura do empregador (e 
suas inúmeras consequências protetivas ao obreiro)? Ou do princípio 
da irretroação das nulidades? E assim sucessivamente. Todos esses 
outros princípios especiais também criam, no âmbito de sua 
abrangência, uma proteção especial aos interesses contratuais 
obreiros, buscando retificar, juridicamente, uma diferença prática de 
poder e de influência econômica e social apreendida entre os sujeitos 
da relação empregatícia. 
Desse modo, o princípio tutelar não se desdobraria em apenas três 
outros, mas seria inspirador amplo de todo o complexo de regras, 
princípios e institutos que compõem esse ramo jurídico 
especializado

74
. 
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Diante da grande importância do princípio da proteção para o Direito do 

Trabalho, surge a seguinte indagação: o princípio tuitivo é aplicável ao 

Processo do Trabalho? 

A doutrina justrabalhista moderna vem sustentando a aplicação do 

protecionismo temperado, mitigado ou relativizado ao trabalhador (princípio do 

protecionismo processual). 

Assim, no âmbito processual, o princípio em análise não é visto com a 

mesma intensidade no Direito do Trabalho, mas deve ser respeitado de forma 

temperada para facilitar o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho. Isso 

significa que o obreiro contará com algumas prerrogativas processuais que 

objetivam compensar eventuais dificuldades ao procurar a Justiça do Trabalho. 

Além de, sob o ponto de vista econômico, ser hipossuficiente, o trabalhador 

possui grandes dificuldades de provar suas alegações, pois os documentos que 

comprovam a relação de emprego, em sua maioria, ficam na posse do 

empregador. 

Nesse aspecto, ensina Emília Simeão Albino Sako sobre a inversão do 

ônus da prova e o princípio da aptidão da prova: 

 

O estado de miserabilidade, de fraqueza e de vulnerabilidade, em 
sentido econômico, seja do trabalhador ou do consumidor, dificulta a 
produção da prova e, consequentemente, pode obstar ou dificultar as 
vias de acesso à justiça. A desigualdade na produção da prova no 
processo do trabalho é imensa, pois os empregadores geralmente 
contam com departamentos jurídicos organizados e de bom nível 
técnico, o que facilita a produção de qualquer tipo de prova. Além 
disso, podem pagar a emissão de pareceres e certidões, honorários 
para que profissionais acompanhem as perícias de insalubridade, 
periculosidade, médicas, com emissão de laudos etc., facilidades que, 
em regra, não tem o trabalhador quando em litígio com seu 
empregador. 
A distribuição do ônus da prova leva em conta as possibilidades de 
cada litigante em demonstrar os fatos alegados, conjugados com o 
que se extrai da experiência e a observação do que ordinariamente 
acontece. A inversão do ônus da prova é cabível quando a posição 
processual de uma das partes for apenas defensiva em relação à 
outra, porque encontra dificuldades de agir em razão de alguma 
carência. Alegando o réu que a afirmação do autor não é verdadeira 
ou que carece de correção, atrairá para si o ônus de provar tais 
alegações. O juiz verificará, em cada caso, a qual das partes incumbia 
o ônus da prova, decidindo contra aquela sobre a qual recaía esse 
ônus (ônus objetivo) e dele não se desvencilhou. Pelo princípio da 
aptidão da prova, a parte dotada de maiores condições de produzir 
em juízo a prova exigida deve fazê-lo. 
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No processo vigora o princípio segundo o qual aquele que tiver 
melhores condições e/ou facilidades de produzir a prova deverá fazê-
lo (princípio da aptidão da prova). [...] 
A parte dotada de melhores condições de produzir a prova deverá 
fazê-lo, independente de ser o autor ou o réu. Em se tratando de 
documentos relativos ao contrato de trabalho ou da relação de 
trabalho, o empregador ou tomador tem o dever legal de mantê-los 
em seus arquivos pelo prazo que a lei determina; o empregado e o 
prestador de serviços, não. Assim, quando demandado, é o 
empregador ou tomador quem deve trazê-los ao processo sempre que 
forem exigidos, pois tem melhores condições e facilidades para assim 
agir. Sonegando a prova com o intuito de prejudicar a parte adversa, 
ou não a produzindo a contento, o juiz poderá declarar provados os 
fatos cuja prova foi obstada ou dificultada pelo réu (CPC/1973, artigos 
355 e seguintes; Súmula n.338 do TST). Esse princípio funda-se no 
estado de hipossuficiência do trabalhador e do consumidor, e orienta 
o juiz a direcionar o ônus da prova a quem tem melhor condição de 
produzi-la (CDC, artigo 6º), que, em regra, é o empregador ou o 
tomador.

75
  

 

São manifestações do protecionismo temperado ao trabalhador no 

Processo do Trabalho: 

 

 possibilidade de inversão do ônus da prova, a fim de facilitar o acesso 

real e efetivo à Justiça da parte vulnerável da relação jurídica (artigo 6º, 

VIII, da Lei n.8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor); 

 

 ausência do reclamante na audiência trabalhista gera o arquivamento da 

reclamação trabalhista (extinção do processo sem resolução do mérito), 

possibilitando a repropositura da ação; de outra sorte, a ausência do 

reclamado em audiência gera revelia, além da confissão quanto à 

matéria de fato (artigo 844 da CLT). As consequências processuais são 

mais graves no caso de ausência do reclamado; 

 

 jus postulandi, que é a possibilidade do trabalhador de postular 

pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas 

reclamações até o final, sem a necessidade de advogado (artigo 791 da 

CLT); 

 

 possibilidade de reclamação trabalhista verbal (artigo 840 da CLT); 
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 possibilidade de a execução trabalhista ser promovida ex officio pelo juiz 

do Trabalho (artigo 878 da CLT – princípio do impulso oficial na 

execução trabalhista); 

 

 exigência de depósito recursal somente ao empregador no caso de 

interposição de recurso (artigo 899 da CLT). O depósito recursal tem 

natureza jurídica híbrida ou mista, pois, além de ser um pressuposto 

recursal objetivo ou extrínseco, serve para a garantia do juízo em relação 

à futura execução trabalhista a ser promovida pelo empregado-

reclamante, bloqueando recursos meramente protelatórios, que 

dificultam o célere recebimento dos créditos trabalhistas de natureza 

alimentar pelo trabalhador. 

 

Vale ressaltar que a observância do princípio da proteção temperada no 

Processo do Trabalho, como o próprio nome sugere, não afasta o respeito ao 

princípio da isonomia ou a paridade de armas do Processo do Trabalho, 

assegurando-se a ambas as partes as mesmas oportunidades processuais. 

 

5.10 Princípio da função social do processo do trabalho   
 

De acordo com a doutrina de vanguarda, todos os institutos de Direito 

material ou processual devem ser estudados à luz de sua função social, ou 

seja, com a preocupação da supremacia do interesse público em detrimento do 

interesse de classe ou particular (artigo 8º da CLT), adequando-os à sociedade 

atual, ao contexto social vigente e adotando-se a primazia da dignidade da 

pessoa humana. 

Sobre a função social dos contratos, observa Flávio Tartuce: 

 

[...] a função social dos contratos é princípio que interessa a toda a 
coletividade, constituindo tanto o artigo 421 quanto o artigo 2.035, 
parágrafo único, do Código Civil, normas de ordem pública, 
inafastáveis por convenções ou disposição contratual. 
Conceituamos o princípio da função social dos contratos como um 
regramento contratual, de ordem pública (artigo 2.035, parágrafo 
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único, do CC), pelo qual o contrato deve ser, necessariamente, 
analisado e interpretado de acordo com o contexto da sociedade. 
Assim, para este autor, a ideia de função está relacionada com o 
conceito de finalidade ou utilidade. No caso, deve-se imaginar que o 
contrato tem uma finalidade em relação ao meio que o cerca e, 
portanto, com ele deve ser analisado. Se um contrato for ruim para as 
partes, também o será, de forma indireta, ruim para a sociedade, pois 
não atende à sua finalidade social. De forma inversa, um contrato que 
é ruim para a sociedade também o é para as partes contratantes, em 
regra. Isso porque os elementos parte-sociedade não podem ser 
concebidos isoladamente, mas analisados como um todo. Por isso é 
que este autor enxerga na função social dos contratos a sua dupla 
eficácia. 
Não se pode afastar o fundamento constitucional desse princípio, 
como vem reconhecendo a doutrina, quase que com unanimidade. 
Inicialmente, a função social dos contratos está ligada à proteção dos 
direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, amparada no artigo 
1º, III, da CF/1988. Ademais, tendo em vista ser um dos objetivos da 
República a justiça social (artigo 170, caput, do Texto Maior), bem 
como a solidariedade social (artigo 3º, III), nesses dispositivos 
também residiria a função social dos pactos. 
Por outro lado, para a valorização da liberdade, tão em crise na esfera 
dos negócios jurídicos, procura-se encampar a igualdade ou isonomia 
muitas vezes não percebida no momento de execução do contrato, 
buscando-se tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual 
os desiguais, nos termos do artigo 5º, caput, da CF/1988. 
Na busca da função social dos contratos, é crescente a valorização da 
pessoa humana, seguindo a tendência de personalização do Direito 
Civil, apresentada por vários autores do Direito Privado. Na 
conceituação do princípio, há uma fusão de preceitos patrimoniais e 
existenciais, assegurando-se ao sujeito de direito o mínimo para que 
viva com dignidade

76
. 

 
 

A moderna doutrina processual justrabalhista vem sustentando a 

existência do princípio da função social do processo do trabalho com base nos  

fundamentos doutrinários do relevante interesse social presente na entrega do 

crédito trabalhista ao empregado  e no caráter publicista do Direito Processual 

do Trabalho.  

Além disso, são características da função social do Processo do 

Trabalho: 

 

 supremacia do interesse público sobre o interesse de classe ou 

particular; 

 dignidade da pessoa do reclamante e do reclamado; 
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 eficácia vertical e horizontal dos direitos humanos fundamentais 

(dimensões objetiva e subjetiva), ou seja, o respeito aos direitos 

fundamentais nas relações Estado/particular e entre particulares; 

 princípio da vedação ao retrocesso social, isto é, o Processo do Trabalho 

deve estar em constante atualização à realidade social, às 

transformações da sociedade, tendo por base a evolução dos direitos 

fundamentais; 

 princípio da igualdade processual (isonomia ou paridade de armas), 

garantindo-se igualdade de oportunidades às partes litigantes; 

 princípio da igualdade real ou substancial, dando a cada um o que é seu 

por direito; 

 efetividade processual; 

 celeridade processual (razoável duração do processo); 

 acesso à ordem jurídica justa; 

 prestação jurisdicional confiável; 

 decisões judiciais pautadas na realidade; 

 facilitação do acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho; 

 princípio da melhoria da condição social do trabalhador; 

 princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, de modo 

que os atos processuais sejam praticados de forma razoável e previsível, 

sem surpresas ao jurisdicionado. 

 

Assim, a legislação, a doutrina e a jurisprudência processual trabalhista 

devem ter a preocupação constante com a modernização do Direito Processual 

do Trabalho, adaptando-o às transformações da sociedade, antenados na 

evolução dos direitos fundamentais, tendo como focos a dignidade das partes, 

a melhoria da condição social do trabalhador e a efetividade do processo. 

São fundamentos legais do princípio em comento os artigos 1º, III, 3º, I, 

5º, I e XXIII, 7º e 170, III, da Constituição Federal de 1988, o artigo 8º da CLT, o 

artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o artigo 421 do 

Código Civil. 
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5.11  Princípios do CPC/2015   
 

 Os artigos 1º a 15 do Código destacam princípios que consubstanciam 

verdadeiros mandamentos de otimização que orientam o operador do direito 

processual na visão pós-positivista, a saber: 

 

 princípio da interpretação do Processo Civil em conformidade com os 

valores e as normas fundamentais constitucionais (artigo 1º): o processo 

civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as 

normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, 

observando-se as disposições deste Código. 

 

 princípio da iniciativa da parte/princípio do impulso oficial (artigo 2º): o 

processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso 

oficial, salvo as exceções previstas em lei. 

 

 princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do amplo acesso ao Poder 

Judiciário/princípio da conciliação (artigo 3º): não se excluirá da 

apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. O Estado promoverá, sempre que possível, 

a solução consensual dos conflitos. A conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial. 

 

 princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo 

(artigo 4º): as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

 

 princípio da lealdade e da boa-fé processual (artigo 5º): aquele que de 

qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com 

a boa-fé. 
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 princípio da cooperação (artigo 6º): todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. 

 

 princípio da paridade de tratamento processual (artigo 7º): é assegurada 

às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à 

aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo 

contraditório. 

 

 princípio da dignidade processual da pessoa humana (artigo 8º): ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. 

 

 princípio do contraditório e da ampla defesa (artigos 9º e 10): não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Entretanto, a regra comporta exceções: I – à tutela provisória de 

urgência; II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311,  

II e III; III – à decisão prevista no artigo 701. 

 

Vale ressaltar que o princípio em estudo também deverá ser observado 

na seara das matérias de ordem pública (objeções processuais). Com efeito, o 

juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 

ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se do 

princípio da primazia do contraditório e mitigação da matéria de ordem pública. 

 

 princípio da necessidade de fundamentação das decisões judiciais 

(artigo 11): todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 

Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença 
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somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do 

Ministério Público. 

 

 princípio da observância da ordem cronológica de conclusão na prolação 

da sentença ou acórdão (artigo 12): os juízes e os tribunais deverão 

obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou 

acórdão. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar 

permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na 

rede mundial de computadores. 

 
Estão excluídos da regra: I – as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo  ou de improcedência liminar do pedido; II – o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos; III – o julgamento de recursos repetitivos ou de 

incidente de  resolução de demandas repetitivas; IV – as decisões proferidas 

com base nos artigos 485 e 932; V – o julgamento de embargos de declaração; 

VI – o julgamento de agravo interno; VII – as preferências legais e as metas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça; VIII – os processos criminais, 

nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal; IX – a causa que exija 

urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. 

Ademais, após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem 

cronológica das conclusões entre as preferências legais. 

Após a inclusão do processo na referida lista, o requerimento formulado 

pela parte não alterará a ordem cronológica para a decisão, exceto quando 

implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. 

Decidido o requerimento, o processo retornará à posição anterior na 

lista. 

Por derradeiro, ocupará o primeiro lugar na lista o processo que tiver sua 

sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização 

de diligência ou de complementação da instrução ou se enquadrar na hipótese 

do artigo 1.040, II. 

 

 



110 

 

 

 princípio da territorialidade (artigo 13): a jurisdição civil será regida pelas 

normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas 

previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o 

Brasil seja parte. 

 

 princípio da irretroatividade da lei processual/princípio da imediatidade 

ou da imediaticidade/princípio do isolamento dos atos processuais (artigo 

14): a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente 

aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e 

as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 

 

 princípio da aplicação supletiva e subsidiária do CPC/2015 aos 

processos trabalhistas, administrativos ou eleitorais (artigo 15): na 

ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou 

administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas 

supletiva e subsidiariamente. 

 

Com efeito, sobre a unidade do CPC/2015, importante ressaltar os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:   

 

Daí se enxergar em boa perspectiva as premissas interpretativas da 
primazia do julgamento do mérito e do máximo aproveitamento 
processual, encampada desde o artigo 4º do Novo CPC que 
perpassam toda a redação da nova legislação no sentido de se fundar 
o aludido novo formalismo (democrático) que abandone a 
antiquíssima premissa ritual. 
Os exemplos no Novo CPC da aplicação deste formalismo 
constitucional democrático são incontáveis, mas, desde já, podemos 
apontar: 
a) Sanabilidade dos atos processuais defeituosos em conformidade 
com a instrumentalidade técnica. 
b) Superação do enunciado da Súmula 418 do STJ após sua entrada 
em vigor. 
c) Nos moldes do artigo 930, impossibilidade de o relator dos recursos 
inadmitir um recurso antes de viabilizar a correção dos vícios, como, 
por exemplo, de ausência de documentação ou de representação. 
d) Ampla aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 
e) Dispensabilidade de preliminar ou tópico específico para 
demonstração de repercussão geral no Recurso Extraordinário. 
f) Aproveitamento dos efeitos da decisão proferida por juízo 
incompetente, absoluta ou relativamente. 
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g) Necessidade de fundamentação específica à luz de circunstâncias 
concretas (artigo 486) para fins de invalidação de ato subsequente ao 
defeituoso. 
h) Desnecessidade de ratificação, complementação ou alteração do 
recurso interposto ainda que o julgamento dos embargos de 
declaração opostos pela parte contrária modifique ou complemente 
decisão recorrida (artigo 1.037, §§3º e 4º). 
i) Imposição ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 
Justiça desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou 
determinar sua correção, desde que não o repute grave (artigo 1.026, 
§3º). 
j) Insubsistência de entendimentos jurisprudenciais que inviabilizam o 
conhecimento do mérito recursal.

77
 

 

Por derradeiro, apresentamos a Estrutrura do CPC/2015, 

consubstanciando um rompimento do CPC/1973 (Alfredo Buzaid) e semelhante 

ao Código de Processo Civil de 1939 – Parte Geral (composta de 6 Livros) e 

uma Parte Especial (com 3 Livros), encerrando com um Livro Complementar: 

 

PARTE GERAL 
LIVRO I – DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS 
LIVRO II – DA FUNÇÃO JURISDICIONAL 
LIVRO III – DOS SUJEITOS DO PROCESSO 
LIVRO IV – DOS ATOS PROCESSUAIS 
LIVRO V – DA TUTELA PROVISÓRIA 
LIVRO VI – DA FORMAÇÃO, DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO 
PROCESSO 
 
PARTE ESPECIAL 
LIVRO I – DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
LIVRO II – DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
LIVRO III – DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE 
IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 
 
LIVRO COMPLEMENTAR  
 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
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6  PARTES E PROCURADORES NA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

Essa tese tem por escopo analisar o ideário tempo e seus reflexos no 

Direito Processual do Trabalho. Inegavelmente, as partes e os procuradores 

são afetados diretamente pelo tempo, ao militarem na Justiça do Trabalho. 

Assim, é fundamental consignar ideias sobre os institutos jurídicos em questão, 

para que a compreensão da tese se torne didática e elucidativa. 

 

6. 1  Partes   
 

As partes no processo são o autor e o réu. O autor é aquele que pede a 

tutela jurisdicional do Estado. Já o réu é aquele contra quem é pleiteada a 

respectiva tutela. 

No processo do trabalho, encontramos denominações específicas para 

autor e réu, como: reclamante e reclamado, em se tratando de reclamação 

trabalhista; requerente e requerido, no caso de inquérito judicial para apuração 

de falta grave; e suscitante e suscitado, quando se tratar de dissídio coletivo. 

 

6.2  Capacidades     
 

A doutrina processual costuma dividir a capacidade em três 

modalidades: 

 

 capacidade de ser parte (de direito, de gozo) – é a aptidão genérica para 

figurar no processo como autor ou como réu, ou seja, é a aptidão para 

ser parte. São possuidores dessa capacidade qualquer pessoa física ou 

natural, qualquer pessoa jurídica e alguns entes despersonalizados 

(massa falida, espólio etc.). 

 

 capacidade processual ou para estar em juízo (de fato, de exercício, 

legitimatio ad processum) – é a aptidão para praticar atos processuais 

sem a necessidade de representação ou assistência e atuar sozinho, 

pessoalmente, no âmbito processual. 
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Com efeito, no direito do trabalho, considera-se maior a partir dos 18 

anos, segundo o artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988 e os artigos 

402 a 404 da CLT. Ademais, será considerado menor, para os efeitos da CLT, o 

trabalhador com idade entre 14 e 18 anos. 

No mesmo sentido, aduz o artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal de 

1988. 

Ainda, a reclamação trabalhista movida pelo empregado menor de 18 

anos vem disciplinada no artigo 793 da CLT.  

Assim, ele será representado por seus representantes legais, pela 

Procuradoria da Justiça do Trabalho (Ministério Público do Trabalho, na falta 

dos primeiros), pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou pelo curador 

nomeado em juízo. 

O dispositivo da CLT em análise demonstra mais uma vez a 

preocupação do legislador em facilitar o acesso do trabalhador ao Poder 

Judiciário Trabalhista, principalmente nos casos de reclamação trabalhista 

movida pelo menor. 

Ao abordarmos a reclamação ajuizada pelo menor, importante apontar 

algumas considerações sobre o instituto da emancipação do direito civil e seus 

reflexos no direito processual do trabalho. Sobre o tema, há duas correntes: 

 

Primeira corrente: a emancipação não gera reflexos trabalhistas. São 

fundamentos dessa linha de pensamento: 

 

– as normas processuais trabalhistas são cogentes, imperativas e de ordem 

pública, ou seja, de observância obrigatória (princípio da imperatividade das 

normas processuais trabalhistas); 

 

– o princípio da proteção, que produz efeitos tanto no âmbito material quanto na 

seara processual; 

 

– por ser norma especial, na hermenêutica jurídica, dizemos que a CLT 

prevalece em relação ao Código Civil, uma vez que esta é norma geral. 
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Segunda corrente: a emancipação gera reflexos. São fundamentos dessa 

posição: 

 

– princípio da unidade de interpretação do ordenamento jurídico: seria 

incoerente no ordenamento jurídico a ideia de que o menor emancipado 

estivesse apto a praticar todos os atos da vida civil sozinho e, no momento de 

ajuizar a reclamação trabalhista, necessitasse da assistência de seus pais. 

Nesse caso, estaria apto a ajuizar a exordial trabalhista sem assistência, e os 

prazos prescricionais correriam normalmente, não sendo aplicável o artigo 440 

da CLT; 

 

– razoabilidade, proporcionalidade e bom senso. 

 

Embora a segunda corrente sustente o cabimento dos reflexos da 

emancipação, sua ressalva é de que as normas referentes à segurança e à 

saúde do trabalhador devem ser inexoravelmente respeitadas. 

 

Nossa posição – instituto da emancipação do direito civil e seus reflexos no 

processo do trabalho 

 

Com respeito aos entendimentos em sentido contrário, entendemos que 

a emancipação no direito civil produz reflexos no âmbito trabalhista. 

Um dos grandes princípios de hermenêutica jurídica é a interpretação 

sistemática, em que todo dispositivo legal deverá ser interpretado à luz do 

sistema jurídico no qual ele está inserido. Dessa forma, para que o 

ordenamento jurídico vigente mantenha sua unidade e coerência, a 

emancipação civilista também deverá trazer a emancipação trabalhista. 

A nosso ver, não faz sentido uma pessoa emancipada estar apta a 

praticar todos os atos da vida civil sozinha sem a assistência de seus 

representantes legais, e precisar dessa assistência para assinar o contrato de 

trabalho, para dar quitação ao empregador pelo recebimento da indenização 

devida no caso de extinção do contrato de trabalho, ou para ajuizar reclamação 

trabalhista no judiciário trabalhista. 
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Por fim, vale ressaltar que a maioridade trabalhista deverá ser respeitada 

pelas normas de segurança e de medicina do trabalho, por serem cogentes, 

imperativas ou de ordem pública, e pela proteção natural do organismo do 

menor. A emancipação não afeta o relógio biológico do ser humano, que 

continua tendo um organismo de menor. 

Outrossim, vem prevalecendo o entendimento de que não é necessário 

intimar o Ministério Público do Trabalho nos casos em que a reclamação 

trabalhista for movida por menor. Não se aplicam os artigos 82, I, 84 e 246 do 

CPC/1973 (artigos 178, II e 279 do CPC/2015). 

Justifica-se esse entendimento porque a CLT dispõe sobre a atuação 

específica do parquet trabalhista nesse caso, qual seja, somente atuará na 

hipótese de reclamação trabalhista ajuizada por menor que não tenha 

representante legal. É o que aduz o artigo 793 da CLT. 

Voltando à terceira espécie de capacidade, temos: 

 

 capacidade postulatória: é a aptidão para postular em juízo.  

 

Trata-se de capacidade privativa de advogado, segundo o Estatuto da 

OAB (Lei n.8.906/94, artigo 1º, I). 

Dessa forma, a capacidade postulatória é privativa, mas não exclusiva 

de advogado. 

Com efeito, o sistema processual vigente elenca as seguintes hipóteses 

de capacidade postulatória conferidas às próprias partes: impetrar habeas 

corpus; postular em Juizado Especial Cível (procedimento sumaríssimo), 

quando o valor da causa não exceder 20 salários mínimos; jus postulandi no 

Processo do Trabalho. 
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7   ATOS, TERMOS E PRAZOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS 
 

Nossa tese tem por escopo analisar o tema tempo e seus reflexos no 

estudo do Direito Processual do Trabalho. 

Assim, necessário destacar reflexões sobre os atos processuais 

trabalhistas, especialmente aspectos conceituais, princípios, características, 

classificação, atos das partes, do juiz e dos auxiliares da justiça, regras de 

contagem dos atos processuais, distribuição e registro. 

A partir dessa análise, poderemos perceber claramente como o estudo 

dos atos processuais é influenciado pelo fator tempo. 

 

7.1  Introdução  
 

Antes de conceituarmos “atos processuais”, precisamos definir o que é o 

“processo” e sua diferença em relação ao procedimento. 

Processo é o conjunto de atos processuais coordenados, que se 

sucedem no tempo, objetivando a entrega da prestação jurisdicional. É o 

instrumento da jurisdição (caráter instrumental do processo). Dessa forma, o 

processo não é um fim em si mesmo, mas o instrumento pelo qual o Estado 

aplica o direito material ao caso concreto para resolver a lide. 

Procedimento é a forma pela qual o processo se desenvolve. Estudar 

procedimento significa analisar o modo pelo qual o processo caminha no 

tempo, de forma mais complexa ou mais singela. 

O processo do trabalho apresenta quatro procedimentos: 

 

 procedimento sumário (dissídio de alçada): previsto no artigo 2º, §§3º e 

4º, da Lei n.5.584/70, para os litígios cujo valor da causa não supere dois 

salários mínimos. A fixação do rito ocorre no momento do ajuizamento 

da ação trabalhista. Prevalece o entendimento de que é constitucional a 

definição do rito tomando por base o valor do salário mínimo, nos termos 

da Súmula 356 do TST; 

 

 procedimento sumaríssimo: fruto da Lei n.9.957/2000, que incluiu na CLT 

os artigos 852-A a 852-I, abrange os dissídios individuais cujo valor da 
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causa não exceda a 40 salários mínimos. Prevalece o entendimento na 

doutrina e na jurisprudência de que o rito sumaríssimo não revogou o 

sumário. Por consectário, o procedimento sumaríssimo abarca os 

dissídios individuais cujo valor da causa seja superior a dois salários 

mínimos e limitado até 40 salários mínimos; 

 

 procedimento ordinário (comum): para as demandas cujo valor da causa 

seja superior a 40 salários mínimos. As suas regras estão previstas 

basicamente na CLT e na legislação esparsa. É o mais 

completo/complexo, sendo aplicado de forma subsidiária aos demais; 

 

 procedimentos especiais: abrange todas as ações que apresentam 

regras especiais. Temos ritos especiais tipicamente trabalhistas, como o 

inquérito judicial para apuração de falta grave de empregado estável, os 

dissídios coletivos e as ações de cumprimento, os procedimentos 

especiais constitucionais e cíveis admitidos na Justiça do Trabalho, 

como o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, a ação 

rescisória, a ação de consignação em pagamento, as ações 

possessórias, a ação de prestação de contas, a ação monitória etc. 

 

Assim, o processo do trabalho apresenta, basicamente, um 

procedimento mais complexo e completo, que é o ordinário (comum), e dois 

procedimentos céleres (sumário e sumaríssimo). Em todos eles, percebemos a 

preocupação com a informalidade, quando comparados com os procedimentos 

do processo civil. 

Dando prosseguimento à apresentação de conceitos essenciais, 

destacamos o ato processual. Ele representa uma espécie de ato jurídico que 

visa criar, modificar ou extinguir a relação processual. As atividades dos 

sujeitos da relação processual podem ser chamadas de atos processuais. 

Sobre o tema, ensina Moacyr Amaral Santos: 

 

Repita-se mais uma vez, processo é uma série de atos, uns causando 
outros, tendentes a uma provisão do órgão jurisdicional. É o 
movimento dos atos das partes e do juiz, ou seja, dos sujeitos da 
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relação processual, em direção e até a sentença. Assim, no processo, 
as atividades dos sujeitos da relação processual convertem-se em 
atos. Atos processuais, porque atos do processo. 
[...] 
Atos processuais são atos do processo. A relação jurídica processual 
que se contém no processo se reflete em atos. São atos processuais 
os atos que têm importância jurídica para a relação processual, isto é, 
aqueles atos que têm por efeito a constituição, a conservação, o 
desenvolvimento, a modificação ou cessação da relação processual. 
São, assim, atos dos sujeitos da relação processual: atos das partes 
(Cód. Proc. Civil/1973, artigos 158 a 161) e atos do juiz (Cód. Proc. 
Civil/1973, artigos 162 a 165). O principal ato da parte é o ato 
constitutivo da relação processual – a petição inicial; do juiz, o 
principal ato, no processo de conhecimento, é o que define e resolve a 
relação – a sentença. Mas entre esses atos, que são o primeiro e o 
último, produzem-se numerosos outros, conservando, desenvolvendo, 
modificando ou encerrando a relação processual. São atos de 
constituição da relação processual a petição inicial, a citação; são atos 
de conservação, entre outros, o que repele a exceção de coisa 
julgada ou de litispendência, o que repele o pedido de extinção do 
processo etc.; são atos de desenvolvimento, entre outros, as 
notificações e intimações, as designações de dia para diligência ou 
para a realização da audiência etc.; são atos de modificação, entre 
outros, a citação dos litisconsortes, a habilitação dos herdeiros por 
falecimento de uma das partes etc.; são atos de cessação ou extinção 
da relação processual, entre outros, a sentença terminativa ou 
definitiva, a desistência da ação, a renúncia do processo, a extinção 
do processo, a transação etc

78
. 

 

Vamos ao estudo dos princípios que regem os atos processuais. 

 

7.2  Princípios que regem os atos processuais   
 

Segundo a doutrina processual, são princípios que regem os atos 

processuais: 

 

 princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade (princípio da 

primazia da finalidade sobre a forma): o processo não é um fim em si 

mesmo, mas instrumento da jurisdição. Logo, o processo existe com o 

objetivo de resolver o mérito e efetivar o direito declarado na sentença, 

entregando-se o bem da vida ao jurisdicionado. 

 

Com efeito, no confronto entre a finalidade e a forma, deve prevalecer a 

finalidade do processo. Assim, se um ato processual for praticado sem 

                                                        
78
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obediência a uma forma prevista em lei, mas atingir sua finalidade, o juiz deverá 

considerá-lo válido. 

Por fim, o Código de Processo Civil adota o sistema do aproveitamento 

ao máximo dos atos processuais, evitando a declaração de nulidades. 

Assim dispõem os artigos 154 e 244 do CPC/1973 (artigos 188 e 277 do 

CPC/2015). 

 

 princípio da liberdade das formas: os atos processuais podem ser 

praticados com liberdade de forma para a consecução da finalidade do 

processo, que é a entrega da prestação jurisdicional. Logicamente, o 

princípio em questão não significa a autorização da prática dos atos 

processuais com arbitrariedade, devendo-se respeitar o ordenamento 

jurídico vigente, em especial, o princípio do devido processo legal. 

 

 princípio da publicidade: o Brasil é um Estado Democrático de Direito, de 

modo que a publicidade dos atos processuais é um de seus vetores. 

Consubstancia uma das garantias de ordem pública, permitindo-se o 

controle e a fiscalização da sociedade sobre as atividades do Poder 

Judiciário. 

 
Todavia, vale ressaltar que a regra da publicidade dos atos processuais 

não é absoluta, na medida em que comporta duas exceções (dois 

fundamentos), nas quais o processo tramitará em segredo de justiça: a defesa 

da intimidade e o interesse social (interesse público). 

Corroborando esse raciocínio,  servem de fundamento os artigos 5º, LX e 

93, IX, da Constituição Federal de 1988, 770 da CLT, 155 e 444 do CPC/1973 

(11, 189 e 368 do CPC/2015). 

 

 princípio da documentação: a regra geral prevista no sistema processual 

vigente é a da documentação dos atos processuais praticados, com o 

objetivo de que as informações relevantes e substanciais para o 

julgamento da lide perpetuem no tempo, com fulcro no princípio da 

segurança jurídica e na estabilidade das relações jurídicas e sociais. 
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 princípio da obrigatoriedade do vernáculo: na prática dos atos 

processuais, a observância da língua portuguesa é obrigatória. Esse 

princípio está previsto nos artigos 156 e 157 do CPC/1973 (artigo 192 do 

CPC/2015). 

 

7.3  Características dos atos processuais  
 

Segundo Moacyr Amaral Santos, os atos processuais apresentam as 

seguintes características: 

 

 não se apresentam isoladamente: o processo é um conjunto de atos 

processuais coordenados, que se sucedem no tempo; 

 

 os atos se ligam pela unidade de escopo: os efeitos de cada ato não são 

autônomos. Partindo-se da premissa de que o processo é o instrumento 

da jurisdição, consubstanciando um conjunto de atos processuais 

coordenados, a prática de todos os atos processuais objetiva o 

atingimento do ato final, que é a entrega do bem da vida ao 

jurisdicionado; 

 

 são interdependentes: em decorrência das outras características 

apontadas, os atos processuais são interdependentes, em grau maior ou 

menor; essa característica é fundamental para o estudo e compreensão 

da teoria das nulidades dos atos processuais. 

 

7.4  Classificação dos atos processuais   
 

O CPC/1973 adotou o critério subjetivo ao classificar os atos 

processuais, conforme as pessoas que os praticam, da seguinte forma: I) atos 

das partes; II) atos dos órgãos jurisdicionais (abrange os atos do juiz e os atos 

dos auxiliares da justiça). 

Vale ressaltar que o CPC/2015 manteve o mesmo critério subjetivo. 

Vejamos cada espécie da mencionada classificação.  
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7.4.1  Atos das partes 
 

Os atos das partes estão previstos nos artigos 158 a 161 do CPC/1973 

(artigos 200 a 202 do CPC/2015). 

Moacyr Amaral Santos classifica os atos das partes da seguinte forma: 

 

a) atos postulatórios: as partes postulam o pronunciamento do juiz, seja quanto 

ao processo, seja quanto ao mérito; 

 

b) atos dispositivos: consistem em declarações de vontade destinadas a dispor 

da tutela jurisdicional, dando-lhe existência ou modificando-lhe as condições. 

São atos normalmente chamados de negócios processuais, pois, ao praticá-los, 

as partes regulam o próprio comportamento em relação à tutela jurisdicional. 

Com efeito, os atos dispositivos das partes recebem a seguinte classificação: 

 

b.1) atos dispositivos unilaterais: a manifestação de vontade é de uma única 

parte. Exemplo: desistência da ação ou do recurso; 

 

b.2) atos dispositivos concordantes: consistem em declarações de vontade de 

uma parte a que adere à parte contrária, mesmo por omissão. Exemplos: ato de 

prorrogação de competência, desistência da ação após a contestação ou 

decorrido o prazo para resposta do réu; 

 

b.3) atos dispositivos contratuais: consistem em declarações bilaterais 

expressas de vontade. Exemplos: conciliação, transação; 

 

c) atos instrutórios: destinam-se a convencer o juiz da verdade, apresentando-

se sob a forma de alegações e de atos probatórios. Representam um dos 

momentos mais importantes do processo, que é a formação do livre 

convencimento motivado do magistrado; 

 

d) atos reais: manifestam-se pela coisa, não por palavras. Exemplos: 

apresentação de documento, preparo do recurso, pagamento de custas etc. 
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7.4.2  Atos do juiz   
 

Os atos do juiz estão previstos nos artigos 162 a 165 do CPC/1973 

(artigos 203 a 205 do CPC/2015). 

No mesmo sentido, o artigo 11 do CPC/2015. Assim, os atos do juiz são 

os seguintes: 

 

 despachos: são os atos de mera movimentação e andamento 

processual, sem conteúdo decisório, pautados no princípio do impulso 

oficial. Exemplos: despachos de citação, de intimação, de vistas etc. 

 

 decisões interlocutórias: são os atos do juiz que, no curso do processo, 

resolvem questão incidente. Em outras palavras, são atos com conteúdo 

decisório que resolvem questões incidentais, sem resultar no fim do 

procedimento. O CPC/2015, em seu artigo 203, §2º, adotou um conceito 

por exclusão, de forma que a decisão interlocutória é todo 

pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no 

conceito de sentença, definido no respectivo §1º. Exemplos: atos do juiz 

que deferem ou indeferem liminares no curso do processo, que 

indeferem oitiva de testemunhas tempestivamente arroladas, que 

acolhem ou rejeitam exceção ritual etc.; 

 
 sentenças: é o ato do juiz que implica algumas das situações previstas 

nos artigos 267 ou 269 do CPC/1973 (artigos 485 e 487 do CPC/2015). 

O artigo 267 do CPC/1973 (artigo 485 do CPC/2015) traz as hipóteses 

de sentenças terminativas ou processuais, que não adentram no mérito, 

apenas resolvem questões essencialmente processuais. Já o artigo 269 

do CPC/1973 (artigo 487 do CPC/2015) traz as hipóteses de sentenças 

definitivas ou de mérito, pois adentram no mérito.  

 

Nessa linha de raciocínio, sem prejuízo do conceito do Código de 

Processo Civil, sentença é o ato do juiz que põe termo ao procedimento em 

primeiro grau na fase de conhecimento, podendo ou não representar o fim do 

processo. Esse conceito é pautado nas reformas do Código de Processo Civil, 
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em especial, na Lei n.11.232/2005, que trouxe o processo sincrético, único. O 

sincretismo processual alterou a execução por quantia pautada em título 

executivo judicial, pois o processo autônomo de execução deu lugar à fase 

executiva dentro de uma unicidade processual (sincretismo processual), 

denominada pelo CPC de fase de cumprimento de sentença, em prol da 

efetividade e da celeridade do processo. Nesta toada, o CPC/2015 traz o 

conceito de sentença em seu artigo 203, §1º. Com efeito, ressalvadas as 

disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o 

pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 

487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, além de extinguir a 

execução. 

 

d) acórdãos: representam os julgamentos colegiados dos tribunais. 

 

7.4.3  Atos dos auxiliares da justiça   
 

Os atos dos auxiliares da justiça estão previstos nos artigos 166 a 171 

do CPC/1973 (artigos 206 a 211 do CPC/2015) e caracterizam verdadeira 

delegação aos auxiliares da justiça para a prática de atos processuais, 

conforme dispõe o artigo 93, XIV da Constituição Federal de 1988. 

Essa delegação não poderá abranger a prática de atos decisórios, que é 

privativa dos juízes. 

As atividades dos auxiliares da justiça são fundamentais para a 

efetividade do processo e celeridade na entrega da prestação jurisdicional. O 

magistrado, sozinho, não conseguiria ser responsável por todo o andamento 

processual, principalmente por aqueles essencialmente burocráticos. 

 

7.5  Formas de comunicação dos atos processuais trabalhistas 
  

 

O Código de Processo Civil apresenta como formas tradicionais de 

comunicação dos atos processuais a citação e a intimação. 

De acordo com o artigo 213 do CPC/1973, citação é o “ato pelo qual se 

chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender”. Já segundo o artigo 
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238 do CPC/2015, citação “é o ato pelo qual são convocados o réu, o 

executado ou o interessado para integrar a relação processual”. 

Assim, a citação é direcionada ao réu e ao executado, na jurisdição 

contenciosa, ou ao interessado, na jurisdição voluntária, graciosa ou 

administrativa e tem como objetivo a observância do princípio constitucional da 

ampla defesa. 

E a intimação, nos termos do artigo 234 do CPC/1973, “é o ato pelo qual 

se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe 

de fazer alguma coisa”. Nos termos do artigo 269 do CPC/2015, intimação “é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. 

Portanto, a intimação é direcionada a alguém do processo (autor, réu, 

auxiliar da justiça, testemunha etc.), cujo objetivo é dar ciência de algum ato 

processual já praticado ou a ser praticado, respeitando-se o princípio 

constitucional do contraditório, que traduz duas ideias: ciência e participação. 

Em contrapartida, a CLT utilizou indistintamente a nomenclatura 

notificação ora como intimação, ora como citação. A opção do legislador foi 

demonstrar a autonomia do processo do trabalho em relação ao processo civil. 

Outra justificativa é a origem da Justiça do Trabalho, que era um órgão 

administrativo vinculado ao Poder Judiciário. 

A CLT utiliza os termos citação e intimação em hipóteses pontuais. Por 

exemplo, o artigo 880 da CLT estabelece que a execução trabalhista tem início 

com o mandado de citação, penhora e avaliação a ser cumprido pelo oficial de 

justiça. Podemos mencionar também o artigo 852-B, II, da CLT, ao aduzir que 

procedimento sumaríssimo não se fará citação por edital, cabendo ao autor a 

correta indicação do nome e do endereço do reclamado. Por fim, o artigo 825 

da CLT menciona que as testemunhas comparecerão em audiência 

independentemente de intimação. 

As formas de comunicação dos atos processuais trabalhistas estão 

previstas nos artigos 841 e 774, parágrafo único, da CLT. 

Nesse passo, conforme dispõe o artigo 841 da CLT, recebida e 

protocolada a reclamação, o escrivão ou chefe de Secretaria, dentro de 48 

horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, 
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notificando-o, ao mesmo tempo, para comparecer à audiência de julgamento, 

que será a primeira desimpedida, depois de 5 dias. 

Assim, a regra da CLT é a notificação postal (por correio), notificação 

inicial postal automática do reclamado. O diretor ou outro servidor da Secretaria 

da Vara, no prazo de 48 horas do recebimento e protocolo da reclamação, 

remeterá a cópia da exordial ao reclamado (contrafé), via postal. Este será 

notificado para comparecer em audiência, que será a primeira desimpedida na 

pauta do juiz, depois de cinco dias. Na ocasião, o reclamado terá a 

oportunidade de apresentar sua defesa. 

Trata-se de uma remessa automática, de forma que o magistrado 

trabalhista somente tem contato com a inicial em audiência, diverso da 

sistemática do processo civil. 

Importante não confundir o procedimento comum ordinário do processo 

do trabalho com o do processo civil. No processo trabalhista, o magistrado 

somente tem contato com a exordial em audiência (que, segundo a CLT, é 

una). Em contrapartida, no âmbito processual civil, o juiz analisa a petição 

inicial antes da audiência, podendo adotar três comportamentos: indeferi-la 

(segundo o artigo 295 do CPC/1973 – artigo 330 do CPC/2015); dar prazo de 

10 dias (15 dias no Novo CPC) para emendá-la (de acordo com o artigo 284 do 

CPC – artigo 321 do CPC/2015); ou providenciar o despacho positivo de 

citação (artigo 285 do CPC/1973 – artigo 334 do CPC/2015). 

Importante destacar que entre o recebimento da inicial e a data da 

realização da audiência deverá decorrer um prazo mínimo de cinco dias, 

segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência, 

observando-se os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa 

(artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988), respeitando um prazo razoável 

para a elaboração da defesa. 

Com efeito, segundo o artigo 774, parágrafo único, da CLT, no caso de 

não ser encontrado o destinatário ou de recusa de recebimento, o correio ficará 

obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolver a notificação ao 

tribunal de origem, no prazo de 48 horas. 
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Em contrapartida, conforme o artigo 841, §2º, da CLT, o reclamante será 

notificado da data marcada para a audiência no ato da apresentação da 

reclamação, de forma postal ou editalícia. 

Abaixo, destacamos aspectos importantes da matéria: 

 

 segundo a Súmula 16 do TST, presume-se recebida a notificação postal 

48 horas depois de sua postagem (presunção relativa). O seu não 

recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de 

prova do destinatário. Assim, o aviso de recebimento da notificação 

postal torna-se um importante meio de prova. 

 

 uma grande e relevante controvérsia doutrinária e jurisprudencial é a 

seguinte: a notificação postal deve ser pessoal ou é considerada válida 

pela entrega a qualquer empregado da empresa? Tem prevalecido o 

entendimento de que a CLT não exige a pessoalidade na notificação 

postal, de forma que é válida a notificação postal entregue no endereço 

da reclamada, a qualquer empregado da empresa ou até mesmo 

depositada na caixa de correio da empresa, não sendo aplicado o artigo 

223, parágrafo único, do CPC/1973 (artigo 248, §2º, do CPC/2015), que 

determina, na hipótese de ré pessoa jurídica, a citação entregue a 

pessoa com poderes de gerência geral ou de administração. 

 

Para finalizar, segundo prevê o artigo 841, §1º, da CLT, se o reclamado 

criar embaraços ao recebimento da notificação postal, ou não for encontrado, 

far-se-á a notificação por edital (editalícia), mediante jornal oficial ou aquele que 

publicar o expediente forense, ou, na falta, afixando-se na sede da Vara ou 

Juízo. 

Na praxe forense, muitos juízes do trabalho determinam a notificação por 

oficial de justiça ou até mesmo a notificação por hora certa, aplicando-se 

subsidiariamente o raciocínio do Código de Processo Civil, qual seja, o 

esgotamento das formas de citação antes da realização da citação por edital. 

Com isso, tem-se a citação real, ou seja, há certeza de que o réu tomou 
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conhecimento do processo, evitando-se futuras alegações de nulidade por vício 

de citação. 

Em resumo, no Direito Processual do Trabalho, temos como regra a 

notificação postal ao reclamado; como exceção, a notificação por edital ao 

reclamado, se este criar embaraços ao recebimento ou não for encontrado. 

 

7.5.1  Notificação da Fazenda Pública na Justiça do Trabalho   
 

Inicialmente, pontuaremos o conceito técnico de Fazenda Pública no 

âmbito processual, que é composta das pessoas jurídicas de direito público 

interno, ou seja, a Administração Pública direta, autárquica e fundacional. 

Dessa forma, não integram o conceito as empresas públicas e as sociedades 

de economia mista. 

A atuação da Fazenda Pública na Justiça do Trabalho é regrada pelo 

Decreto-Lei n.779/1969, que descreve diversas prerrogativas processuais:  

 

Artigo 1º Nos processos perante a Justiça do Trabalho, constituem 
privilégio da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
das autarquias ou fundações de direito público federais, estaduais ou 
municipais que não explorem atividade econômica: 
I – a presunção relativa de validade dos recibos de quitação ou 
pedidos de demissão de seus empregados ainda que não 
homologados nem submetidos à assistência mencionada nos 
parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 477 da Consolidação das Leis do 
Trabalho; 
II – o quádruplo do prazo fixado no artigo 841, in fine, da 
Consolidação das Leis do Trabalho; 
III – o prazo em dobro para recurso; 
IV – a dispensa de depósito para interposição de recurso; 
V – o recurso ordinário ex officio das decisões que lhe sejam total ou 
parcialmente contrárias; 
VI – o pagamento de custas ao final salva quanto à União Federal, 
que não as pagará. 
Artigo 2º O disposto no artigo anterior aplica-se aos processos em 
curso mas não acarretará a restituição de depósitos ou custas pagas 
para efeito de recurso até decisão passada em julgado. 

 

Assim, de acordo com o artigo 1º, II, do Decreto-Lei n.779/69, a Fazenda 

Pública goza da prerrogativa processual do prazo em quádruplo entre o 

recebimento da notificação postal e a data da audiência (prazo mínimo de 20 

dias). Essa assertiva se coaduna com o artigo 188 do CPC/1973, que 

estabelece o prazo em quádruplo para contestação, sendo ré a Fazenda 
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Pública. Já o artigo 183 do CPC/2015 estabelece que a União, os Estados, o 

Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. A 

intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma 

expressa, prazo próprio para o ente público. 

Nessa linha de raciocínio, a doutrina majoritária sustenta a notificação 

postal da Fazenda Pública; não são aplicáveis os artigos 222, alínea c e 224 do 

CPC/1973 (artigos 247, III e 249 do CPC/2015). Esses dispositivos preconizam 

a citação por oficial de justiça e vedam a citação pelo correio quando for ré 

pessoa jurídica de direito público. 

A fundamentação do entendimento de que a Fazenda Pública é 

notificada de forma postal na Justiça do Trabalho é singela: como a CLT e o 

Decreto-Lei n.779/69 não trazem regra específica para a Fazenda Pública, será 

observada a regra geral da notificação pelo correio. 

Na praxe forense, muitos juízes do trabalho determinam a notificação 

pessoal da Fazenda Pública, por terem ampla liberdade na condução do 

processo à luz do artigo 765 da CLT. Ademais, leis específicas, regimentos 

internos e provimentos dos tribunais trabalhistas vêm determinando a 

notificação pessoal da Fazenda Pública na Justiça do Trabalho. 

 

7.6  Publicidade dos atos processuais trabalhistas   
 

A regra é a publicidade dos atos processuais, característica fundamental 

de um Estado Democrático de Direito moderno, mas, segundo o artigo 5º, LX, 

da Constituição Federal, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 

processuais em duas hipóteses: na defesa da intimidade e no interesse social 

(interesse público). 

Na medida em que essa regra não é absoluta, mas apresenta exceções, 

podemos mencionar como exemplos de processos trabalhistas que correm em 

segredo de justiça: o assédio moral ou sexual, os atos de improbidade 
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praticados pelo obreiro, a discriminação de qualquer natureza no ambiente do 

trabalho, o trabalho escravo, etc. 

Com efeito, segundo o artigo 770 da CLT, na seara processual 

trabalhista, os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário 

determinar o interesse social, e realizados nos dias úteis, das 6 às 20 horas. 

Sob outra perspectiva, segundo o parágrafo único do dispositivo, a 

penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização 

expressa do juiz do trabalho. 

Com efeito, não se pode esquecer da regra da inviolabilidade domiciliar 

do artigo 5º, XI, da Constituição, segundo a qual a casa é asilo inviolável do 

indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, 

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou durante o 

dia, por determinação judicial. Assim, se necessário realizar penhora na casa 

do executado sem o consentimento do morador, por envolver determinação 

judicial, a entrada somente será constitucional durante o dia, adotando-se o 

critério físico-astronômico (da aurora ao crepúsculo, ou seja, do nascer do sol 

até o pôr do sol). 

Importante destacar que dia útil é o dia em que há expediente forense; 

dia não útil é o quando não há; feriado corresponde a domingo e dia declarado 

por lei; sábado, de natureza híbrida ou mista, trata-se de dia útil para a  prática 

de atos externos, mas não constitui dia útil para contagem de prazo processual. 

Nesse contexto, o artigo 216 do CPC/2015 estabelece que, além dos 

declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e 

os dias em que não houver expediente forense. 

 

7.7 Prazos processuais 
  

Para que sejam cumpridos os ideários da efetividade e da celeridade do 

processo, combatendo-se a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, o 

sistema processual vigente prevê inúmeros prazos processuais, que deverão 

ser observados pelas partes, pelos juízes e pelos auxiliares da justiça. 
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7.7.1 Classificação dos prazos processuais   
 

A doutrina não é unânime ao apresentar classificações dos prazos 

processuais. Nessa pesquisa, adotaremos a classificação de Marcelo Abelha 

Rodrigues, que nos apresenta três critérios para essa finalidade: 

 

I) quanto à origem de fixação – os prazos processuais são classificados em: 

 

a) prazos legais: são aqueles fixados pelo ordenamento jurídico vigente. 

Exemplos: prazo de 8 dias para razões e contrarrazões dos recursos 

trabalhistas (artigo 6º da Lei n.5.584/70); prazo de 48 horas para que o 

executado pague ou garanta o juízo, sob pena de penhora (artigo 880 da CLT) 

etc.; 

b) prazos judiciais: são aqueles fixados pelos juízes. Exemplos: prazo de 

48 horas para apresentação da carta de preposição; prazo de 5 ou 10 dias para 

manifestação sobre a contestação ou algum documento etc.; 

c) prazos convencionais: são aqueles acordados pelas próprias partes. 

Exemplo: prazo de suspensão do processo por até 6 meses (artigo 265, II e §3º 

do CPC/1973 – artigo 313, II e §§3º e 4º do CPC/2015). 

 

No âmbito desse critério, estabelecem os artigos 177 e 185 do 

CPC/1973 (artigo 218 do CPC/2015). 

 

II) quanto à natureza – os prazos processuais são classificados em: 

 

a) prazos dilatórios: são os prazos que podem ser prorrogados ou 

reduzidos pelo juiz, atendendo à solicitação das partes, de comum acordo. Vale 

ressaltar que os prazos convencionais são dilatórios. Exemplos: as partes 

podem solicitar ao juiz dilação do prazo para tentativa de conciliação, ou para a 

apresentação de algum documento ou informação. Sobre os prazos dilatórios, o 

artigo 181 do CPC/1973 (sem correspondente no CPC/2015). Assim, para que 

o juiz dilate um prazo por solicitação das partes, dois requisitos cumulativos 
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deverão ser preenchidos: a dilação deverá ser requerida antes do vencimento 

do prazo; e a prorrogação deverá ser fundamentada em motivo legítimo. 

 

b) prazos peremptórios (fatais): são aqueles que não podem ser 

prorrogados por convenção das partes, devendo ser observados 

peremptoriamente. Estão previstos em normas cogentes, imperativas ou de 

ordem pública, de observância obrigatória e são disciplinados pelo artigo 182 

do CPC/1973 (artigo 222 do CPC/2015).  

 

Importante ressaltar que a regra da impossibilidade de prorrogação dos 

prazos peremptórios não é absoluta, pois há duas exceções: na comarca, 

seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, ainda que os prazos 

sejam peremptórios, poderão ser prorrogados pelo juiz por até dois meses;  e 

em caso de calamidade pública, o juiz poderá prorrogar os prazos pelo tempo 

necessário, ainda que sejam peremptórios. 

 

III) quanto aos destinatários: os prazos processuais são classificados em: 

 

a) prazos próprios: são aqueles destinados às partes, cuja inobservância 

resultará na preclusão temporal, que se caracteriza pela perda da faculdade de 

praticar o ato processual pelo decurso do tempo. Normalmente, são os prazos 

previstos em lei ou fixados pelo juiz. Como exemplo, citemos o prazo de 8 dias 

para a parte interpor recurso ordinário. 

b) prazos impróprios: são aqueles destinados aos juízes e auxiliares da justiça, 

cuja inobservância não resultará na preclusão, mas apenas em consequências 

administrativas e disciplinares. Podemos mencionar como exemplos os 

previstos nos artigos 189 e 190 do CPC/1973 (artigos 226 a 228 do CPC/2015). 

 
7.7.2  Contagem de prazos processuais trabalhistas   

 

As regras de contagem dos prazos processuais trabalhistas estão 

delineadas nos artigos 774 e 775 da CLT. 

Iniciaremos o estudo do tema enfatizando a premissa básica da exclusão 

do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. 
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Assim, salvo disposição em contrário, os prazos previstos na CLT 

contam-se, conforme o caso, a partir da data em que for feita ou recebida 

pessoalmente a notificação, ou da data em que for publicado o edital no jornal 

oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou, ainda, da 

data em que for afixado o edital, na sede da Vara, Juízo ou Tribunal. 

Os prazos estabelecidos na CLT contam-se com exclusão do dia do 

começo e inclusão do dia do vencimento, e são contínuos e irreleváveis, 

podendo, entretanto, ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário pelo 

juiz ou Tribunal, ou em virtude de força maior, devidamente comprovada. 

Os prazos que vencerem em sábado, domingo ou feriado terminarão no 

primeiro dia útil seguinte. 

Sobre o tema, convém destacar as Súmulas 1, 100, V, e 262, I, do TST. 

Para facilitar a compreensão do tema nessa pesquisa, reuniremos a 

matéria nas seguintes regras principais: 

 

 premissa: exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. 

 

 dia do começo (dia do início do prazo processual): dia da ciência ou 

conhecimento do ato processual a ser praticado, dia este em que a 

notificação será feita pessoalmente; além disso, inicia-se também o 

prazo a partir do dia do recebimento da notificação ou do dia da 

publicação da notificação. 

 

 dia do início da contagem do prazo processual: dá-se a partir do primeiro 

dia útil seguinte ao dia do início do prazo; portanto, os prazos 

estabelecidos na CLT contam-se com exclusão do dia do começo e 

inclusão do dia do vencimento. 

 

 se o dia do começo, ou dia do início da contagem do prazo cair em dia 

não útil, também haverá a prorrogação para o primeiro dia útil 

subsequente. 
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 se o vencimento cair em dia não útil, haverá a prorrogação para o 

primeiro dia útil subsequente. 

 

 segundo o artigo 184, §1º, do CPC/1973, considera-se prorrogado o 

prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em dia em que for 

determinado o fechamento do fórum ou o expediente forense for 

encerrado antes da hora normal. Nos termos do artigo 224, §1º, do 

CPC/2015, os dias do começo e do vencimento do prazo serão 

protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em 

que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora 

normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. 

 

 de acordo com as Súmulas 1 do TST e 310 do Supremo Tribunal 

Federal, quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação 

com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado 

da segunda-feira imediata. 

 

 prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo 

decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expirar em 

férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver 

expediente forense. É a aplicação conjunta do artigo 775 da CLT e 

Súmula 100, IX, do TST. 

 

 intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo será no 

primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente, segundo prevê 

a Súmula 262, I, do TST. 

 

 de acordo com a Súmula 385 do TST, cabe à parte comprovar, ao 

interpor recurso, a existência de feriado local que justifique a prorrogação 

do prazo recursal. 

 

 Nos termos do artigo 218 do CPC/2015, os atos processuais serão 

realizados nos prazos prescritos em lei. Quando a lei for omissa, o juiz 
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determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Quando 

a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a 

comparecimento decorridas 48 horas. Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. 

 

 O artigo 219 do CPC/2015 estabelece que, na contagem de prazo em 

dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, serão computados somente os 

dias úteis. 

 

 Segundo a Lei de Informatização do Processo Judicial – “processo 

virtual” (Lei n.11.419, de 19.12.2006), que disciplina o uso de meio 

eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e 

transmissão de peças processuais: 

 

a) consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e 

hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário; deve ser fornecido protocolo 

eletrônico (artigo 3º); 

 

b) quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão 

consideradas tempestivas aquelas transmitidas até as 24 horas do último dia 

(artigo 4º, §3º); 

 

c) considera-se data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da informação 

veiculada no Diário de Justiça eletrônico; 

 

d) finalmente, os prazos processuais terão início no primeiro dia útil seguido à 

data de publicação. 

 

 O artigo 213 do CPC/2015 aduz que a prática eletrônica de ato 

processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último 
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dia do prazo. Ainda, o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve 

ser praticado será considerado para atendimento do prazo. 

 

 Nos termos do artigo 224, §2º, do CPC/2015, considera-se como data de 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá 

início no primeiro dia útil seguido à publicação (artigo 224, §3º, do 

CPC/2015). 

 

7.7.2.1   Pontos polêmicos   
 

Sobre o tema contagem dos prazos processuais, destacaremos alguns 

pontos interessantes e polêmicos, conforme abaixo descrevemos:  

 

a) férias – conforme o artigo 179 do CPC/1973, a superveniência de férias 

suspenderá o curso do prazo; e o período que falta recomeçará a correr ou ser 

contado do primeiro dia útil seguinte ao termo das férias. 

Apesar dessa disposição legal, a partir da Emenda Constitucional 

n.45/2004 (Reforma do Judiciário), a atividade jurisdicional será ininterrupta, 

sendo vedadas férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. Além 

disso, nos dias em que não houver expediente forense normal, funcionarão 

juízes em plantão permanente, conforme dispõe o artigo 93, XII, da 

Constituição Federal de 1988. 

Nessa linha de raciocínio, a partir de uma interpretação gramatical ou 

literal do dispositivo constitucional em referência, o TST adotou o entendimento 

de que as férias coletivas dos Ministros do TST, segundo a Súmula 262, II, do 

TST, suspendem os prazos recursais. 

O TST representa o terceiro grau de jurisdição trabalhista e a vedação 

constitucional alcança apenas os dois primeiros graus ao mencionar juízos e 

tribunais de segundo grau. 

 



136 

 

 

b) recesso forense – de acordo com o artigo 62 da Lei n.5.010/1966 (que 

organiza a Justiça Federal de primeira instância), o recesso forense anual 

abrange os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro.  

Nos termos do artigo 220 do CPC/2015, suspende-se o curso do prazo 

processual entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Ressalvadas as 

férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do 

Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares 

da Justiça exercerão suas atribuições neste período. Durante a suspensão do 

prazo, não serão realizadas audiências nem sessões de julgamento. 

Ocorre que há divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza 

jurídica do recesso forense à luz da contagem dos prazos processuais. 

Iniciando o estudo pela previsão do dispositivo legal em referência, 

segundo o qual o recesso forense é considerado feriado, temos o artigo 62 da 

Lei 5.010/1966. 

Não obstante, prevalece o entendimento de que esse período é 

equiparado às férias, levando à suspensão dos prazos processuais. Este é o 

entendimento da Súmula 262, II, do TST. 

 

c) outras hipóteses de suspensão do prazo – o artigo 180 do CPC/1973 

estabelece outras hipóteses de suspensão do curso do prazo: obstáculo criado 

pela parte; morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, 

de seu representante legal ou de seu procurador; oposição de exceção de 

incompetência relativa, a qual também é chamada de exceção declinatória de 

foro, além de exceção de suspeição ou de impedimento do magistrado. 

Nesses casos, o prazo será restituído por tempo igual ao que faltava 

para sua complementação. 

Nessa seara, importante destacar os artigos 221 e 313 do CPC/2015. 

 

d) reflexo do litisconsórcio nos prazos processuais – segundo o artigo 191 do 

CPC/1973, quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, seus 

prazos serão contados em dobro para contestar, para recorrer e, de modo 

geral, para falar nos autos. 



137 

 

 

No mesmo sentido, segundo o artigo 229 do CPC/2015, os litisconsortes 

que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão 

prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer 

juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Cessa a contagem do 

prazo em dobro se, havendo apenas dois réus, é oferecida defesa por apenas 

um deles. Não se aplica a regra especial aos processos em autos eletrônicos. 

Todavia, tendo por fundamento a OJ n.310 da SDI-1 do TST, é oportuno 

consignar que tal dispositivo legal é inaplicável ao processo do trabalho, por ser 

incompatível com o princípio da celeridade, este inerente ao processo 

trabalhista. 

 

e) feriado local – o TST adotou o entendimento de que, nas hipóteses da 

existência de feriado local, compete à parte comprovar esses motivos que 

justificam a prorrogação do prazo recursal quando da interposição do recurso. É 

o teor da Súmula 385 do TST. 

Vale ressaltar que o formalismo processual não é absoluto, admitindo-se 

a reconsideração da análise da tempestividade do recurso, mediante prova 

documental superveniente, em Agravo Regimental, Agravo de Instrumento ou 

Embargos de Declaração. 

 

7.8  Prática de atos processuais pelo sistema do fac-símile (fax)  
   

A Lei n.9.800, de 26 de maio de 1999, permitiu às partes utilizarem o 

sistema de transmissão de dados e imagens para a prática de atos processuais 

que dependam de petição escrita por fax. 

A prática consubstancia uma reforma no ordenamento processual 

vigente no Brasil com fulcro nos ideários da efetividade processual, celeridade 

do processo e acesso à ordem jurídica justa. Suas regras estão previstas nos 

artigos 1º a 5º da Lei, dentre as quais, destacam-se as relativas à contagem de 

prazos processuais, tendo em vista que a utilização do fax não exime a parte da 

juntada posterior dos originais. Com efeito, são regras que disciplinam a 

contagem do prazo para a apresentação posterior dos originais: 
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 os originais deverão ser apresentados no prazo de 5 dias da data do 

término do prazo do ato processual, e não da data da recepção do 

material; 

 

 o prazo de 5 dias para a apresentação dos originais tem o seu dies a quo 

(termo inicial) coincidente com o primeiro dia seguinte ao término do 

prazo do ato processual. Assim, não há a necessidade do primeiro dia 

seguinte ser útil, de forma que o dies a quo poderá coincidir com dia não 

útil, ou seja, sábado, domingo ou feriado. O fundamento é de que a parte 

tem ciência do seu ônus processual; no caso, da apresentação posterior 

dos originais ao utilizar o fax, não há, por isso, necessidade de ser 

intimada; 

 

 se o ato processual a ser praticado não está sujeito a prazo, os originais 

deverão ser entregues, necessariamente, até 5 dias da data da recepção 

do material. 

 

A utilização do sistema de fax é compatível com o Processo do Trabalho, 

conforme dispõe a Súmula 387 do TST. 

 

7.9  Prática de atos processuais por meios eletrônicos  
 

A Lei n.11.419, de 19 de dezembro de 2006, trouxe a informatização do 

processo judicial, denominada processo eletrônico ou virtual. 

Trata-se de mais uma reforma no sistema processual vigente no Brasil, 

consentânea com os postulados da efetividade processual e da razoável 

duração do processo. 

Dessa forma, foi permitido às partes o uso do meio eletrônico para 

tramitação de processos judiciais, abrangendo os processos civil, penal e 

trabalhista, a comunicação de atos processuais e a transmissão de peças 

processuais. 

O sistema da informatização do processo judicial apresenta como 

principal vantagem, além da celeridade processual, a dispensa da 
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apresentação posterior dos originais, o que não ocorre com o sistema do fac-

símile, uma vez que os documentos são obrigatórios. 

Para a prática de atos processuais, o sistema em análise exige da parte 

o cadastro prévio e a assinatura digital. Os Tribunais Trabalhistas estão 

autorizados a criarem Diários da Justiça Eletrônicos para viabilizar o sistema da 

informatização do processo judicial cujas regras estão previstas nos artigos 1º a 

19 da lei. 

Ao comentar a lei, Carlos Henrique Bezerra Leite destaca: 

 

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.45/2004 foi 
acrescentado o inciso LXXVIII ao artigo 5º da Constituição da 
República, positivando, no catálogo dos direitos e garantias 
fundamentais, o princípio da duração razoável do processo, nos 
seguintes termos: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação’. 
Como corolário do princípio da duração razoável do processo, os 
presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados firmaram o Pacto para um 
Judiciário Célere e Republicano. Dentre os mecanismos utilizados 
para pôr em prática o referido Pacto, foi atribuído o ‘regime de 
prioridade’ para a tramitação e aprovação do Projeto de Lei n.5.828-C, 
o qual foi convertido na Lei n.11.419/2006, que dispõe sobre a 
informatização do processo judicial, altera dispositivos do Código de 
Processo Civil e dá outras providências. 
Na verdade, a Lei n.11.419, que entrou em vigor no dia 20 de março 
de 2007, contém quatro partes: a primeira trata da informatização do 
processo judicial; a segunda, da comunicação eletrônica dos atos 
processuais; a terceira cuida do processo eletrônico e, finalmente, a 
última parte se ocupa das disposições gerais e finais. 
No âmbito da Justiça do Trabalho, o TST editou a IN n.30, publicada 
no DOU de 18.09.2007 regulamentando a Lei n.11.419/2006, que 
dispõe sobre a informatização do processo judicial. 
[...]. 
A utilização de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, a 
comunicação de atos processuais e a transmissão de peças 
processuais por meio eletrônico constitui faculdade dos 
jurisdicionados em qualquer processo judicial e em qualquer grau de 
jurisdição, seja de natureza civil, penal, trabalhista, eleitoral ou 
tributária, bem como nos processos submetidos aos Juizados 
Especiais. 
Percebe-se, assim, que o comando normativo do §1º do artigo 1º da 
Lei n.11.419 não é numerus clausus. Trata-se, pois, de um novo 
mecanismo, facultativo, de facilitação de acesso à justiça e de 
efetivação do processo. 
[...] 
De toda sorte, o legislador quis deixar claro que a prática de atos 
processuais de qualquer natureza pode ser feita validamente por meio 
eletrônico, desde que o interessado utilize a assinatura eletrônica por 
meio do cadastramento prévio junto ao órgão judiciário perante o qual 
será praticado o correspondente ato processual. O credenciamento 
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será feito por meio de um procedimento que permita a adequada 
identificação presencial do interessado. 
[...]. 
A norma em apreço prevê a criação de um Diário de Justiça eletrônico 
que será disponibilizado pela internet e cujas publicações serão 
consideradas oficiais, substituindo e dispensando quaisquer outras 
publicações, salvo, é claro, aquelas que dizem respeito a 
comunicações pessoais de atos processuais previstas em lei. 
Consideram-se realizadas as publicações na página oficial eletrônica 
no primeiro dia útil seguinte ao da sua disponibilização no Diário da 
Justiça eletrônico, iniciando-se os prazos processuais no primeiro dia 
útil que se seguir. 
[...]. 
A norma em apreço prevê a possibilidade automática de distribuição 
da petição inicial e a juntada de contestação, recursos e petições em 
geral, diretamente pelos advogados das partes mediante recibo 
eletrônico, sem necessidade de intervenção dos servidores do 
Judiciário

79
. 

 

Acompanhando o raciocínio, preleciona Mauro Schiavi: 

 

A recente Lei n.11.419/2006 disciplinou a utilização do sistema 
eletrônico para a prática de atos processuais, bem como de 
comunicação de tais atos. Mediante cadastro prévio nos Tribunais, 
com a certificação da assinatura digital, todos os atos processuais, 
que não dependam do comparecimento da parte em juízo, poderão 
ser praticados pela internet, como distribuição da inicial, recursos, 
petições, etc. Ficou assim instituído o chamado processo eletrônico 
que muito contribuirá para a celeridade e efetividade do processo. 
[...] 
O processo eletrônico deve ser estimulado e impulsionado pelos 
Tribunais do Trabalho e também utilizado pelos advogados e partes, 
como medidas de celeridade, simplicidade, de desburocratização do 
procedimento. Entretanto, o processo eletrônico não pode inviabilizar 
o acesso à justiça do trabalho, principalmente do jurisdicionado de 
baixa renda e que não tenha acesso a equipamentos de informática. 
De outro lado, há de se considerar na Justiça do Trabalho a 
manutenção do jus postulandi da parte

80
. 

 

O TST editou a Instrução Normativa n.30 de 2007, que regulamenta, na 

Justiça do Trabalho, a Lei n.11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe 

sobre a informatização do processo judicial. 

 

7.10  Distribuição e registro   
 

A distribuição ocorre quando dois ou mais juízes da mesma localidade e 

categoria são igualmente competentes para processar e julgar a ação. Tem 

                                                        
79
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2010, p.342-354.  
80
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como objetivo evitar a competência cumulativa entre dois ou mais juízes e 

deverá obedecer a ordem rigorosa de entrada, ser processada de maneira 

sucessiva a cada vara, respeitando, assim, o princípio constitucional do juiz 

natural, que impede a escolha do magistrado pelas partes. O julgamento das 

demandas deverá ser realizado por juízes regularmente investidos, 

competentes e imparciais, segundo regras processuais definidas na 

Constituição Federal de 1988 e nas leis infraconstitucionais, em órgãos 

jurisdicionais.  

As regras de distribuição na Justiça do Trabalho estão previstas nos 

artigos 783 a 788 da CLT. 

Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos 

onde houver mais de um juiz ou mais de um escrivão (artigo 251 do CPC/1973 

– artigo 284 do CPC/2015). Ademais, será alternada a distribuição entre juízes 

e escrivães, obedecendo à rigorosa igualdade (artigo 252 do CPC/2015). No 

mesmo sentido, conforme o artigo 285 do CPC/2015, a distribuição, que poderá 

ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. A 

lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. 

 

7.10.1 Distribuição por dependência     
 

Nos termos do artigo 263 do CPC/1973, “considera-se proposta a ação, 

tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmente 

distribuída, onde houver mais de uma vara”. 

Na mesma linha, o artigo 312 do CPC/2015 estabelece que se considera 

proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. 

Logo, onde houver mais de uma vara, será necessário que a ação seja 

distribuída livremente ou por dependência. 

A distribuição será livre quando a ação não tiver nenhuma relação com 

outra anteriormente ajuizada. De outra sorte, a distribuição será por 

dependência quando a ação tiver relação com outra anteriormente ajuizada. 

As regras de distribuição por dependência previstas no artigo 253 do 

CPC/1973 são perfeitamente aplicáveis ao Processo do Trabalho por força do 

artigo 769 da CLT. 
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Assim estabelece o artigo 286 do CPC/2015. As hipóteses previstas no 

dispositivo procuram defender o respeito ao princípio do juiz natural, 

garantindo-se um julgamento por magistrado regularmente investido, 

competente e imparcial, segundo regras processuais estabelecidas na 

Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional. 

 

7.11 Ordem cronológica de conclusão para a decisão 

 

 Nos termos do artigo 12 do CPC/2015, os juízes e os tribunais deverão 

obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 
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8  NULIDADES PROCESSUAIS TRABALHISTAS 
 

O estudo das nulidades processuais trabalhistas apresenta um nítido 

diálogo com o tempo, especialmente na análise da preclusão na Justiça do 

Trabalho e da economia processual, em suas visões macro e microscópica. 

 

8.1  Conceito   
 

A nulidade processual pode ser conceituada como o instituto jurídico 

que representa a privação dos efeitos jurídicos de um ato processual. 

Para entendermos melhor o conceito, apontaremos os ensinamentos do 

jurista Pontes de Miranda, que organiza o estudo dos atos jurídicos em três 

planos (“escada ponteana”): 

 

 plano da existência: como é de supor nesta modalidade, o objetivo é 

verificar se o ato existe ou não no mundo jurídico. É o plano de mais 

fácil visualização. Muitas vezes, o vício processual é de tal gravidade 

que o ato jurídico sequer chega a existir no ordenamento jurídico. Como 

exemplo, citemos a sentença prolatada por alguém não investido 

regularmente na jurisdição.  

 

 plano da validade: no âmbito deste estudo, verifica-se se o ato é ou não 

considerado válido no ordenamento jurídico vigente. Estuda-se a teoria 

das invalidades.  

 

 plano da eficácia: representa o estudo da produção dos efeitos de um 

ato jurídico. Eficácia de um ato significa a aptidão para a produção de 

efeitos jurídicos. 

 

Dessa forma, não podemos confundir validade com eficácia. Em 

algumas situações, um ato jurídico existe, é válido, e não produz mais efeitos 

jurídicos. 

Era o caso do antigo crime de adultério, que existia no Código Penal, 

era válido no ordenamento penal vigente, mas não tinha mais eficácia. 



144 

 

 

Outro exemplo, a transgressão do sinal vermelho pela madrugada. 

Trata-se de uma violação das leis de trânsito que existe, é válida, mas vem 

perdendo a eficácia devido à crescente violência nos grandes centros 

urbanos. 

Diante desse cenário, relevante o artigo 104 do CPC/2015. Dessa 

forma, se um ato processual é eivado de nulidade, não produz efeitos 

jurídicos. Assim, a nulidade processual representa a privação dos efeitos de 

um ato jurídico. 

 

8.2  Vícios ou defeitos dos atos processuais  
 

A doutrina classifica os vícios ou defeitos dos atos processuais da 

seguinte forma: 

 

I) inexistência: ocorre nas hipóteses em que o vício processual é tão grave 

que o ato não chega sequer a existir no mundo jurídico. 

Um exemplo de ato inexistente é a sentença prolatada por alguém que 

não tenha regular investidura na magistratura. 

Podemos citar também a previsão do artigo 37 do CPC/1973, que alude 

à regra da atuação do advogado em juízo munido da procuração nos autos. 

Caso esteja sem instrumento de mandato, não poderá atuar em juízo na 

defesa dos interesses de seu cliente, salvo na hipótese da prática de atos 

urgentes, para evitar prescrição ou decadência. Mas essa atuação não o 

exime da juntada posterior de procuração pelo patrono, que deverá exibir o 

instrumento de mandato no prazo de 15 dias, prorrogável pelo mesmo 

período, mediante despacho do juiz. Caso os atos processuais não sejam 

ratificados nesse prazo, serão considerados inexistentes, respondendo o 

advogado por despesas e perdas e danos. 

Não obstante, vale ressaltar a alteração desse dispositivo legal em 

cotejo com o artigo 104 do CPC/2015. Com efeito, o advogado não será 

admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, 

decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Nessas 

hipóteses, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a 
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procuração em 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. O 

ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome 

foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e perdas e danos. 

Por consectário, tivemos uma alteração de plano de estudo, da 

inexistência para a ineficácia. 

 

II) invalidades: são vícios processuais verificados no plano da validade do ato 

jurídico. A invalidade representa um gênero das quais são espécies as 

nulidades absolutas e relativas (anulabilidades).  

 

a) nulidades absolutas: são as invalidades caracterizadas pela violação de 

normas de ordem pública. São objeções processuais, ou seja, matérias de 

ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz em qualquer 

tempo e grau de jurisdição. Como exemplo, a incompetência absoluta, com 

previsão no artigo 113 do CPC/1973. 

 

Malgrado, convém estudar a redação do artigo 64 do CPC/2015. Da 

leitura do texto legal, inferimos algumas diferenças: 

 

 – a incompetência, absoluta ou relativa, refere-se a preliminares de 

contestação. Assim, não haverá mais a exceção de incompetência relativa, 

também conhecida como exceção declinatória de foro; 

 

– houve mitigação do instituto da matéria de ordem pública ou objeção 

processual. Com efeito, por mais que a incompetência absoluta possa ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deva ser declarada de ofício, 

o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência apenas após a 

manifestação da parte contrária. Daí percebemos a nítida influência dos 

princípios fundamentais constitucionais do processo na construção do 

CPC/2015, conforme seu artigo 1º. 

 

– se o juiz acolher a alegação de incompetência, os autos serão remetidos ao 

juízo competente, conservando-se os efeitos da decisão proferida até que 
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outra o seja, se for o caso, pelo juízo competente, com a ressalva de decisão 

judicial em sentido contrário. 

 

b) nulidades relativas (anulabilidades): são as invalidades por violação de 

normas que não sejam de ordem pública, ou seja, normas de interesse das 

partes. E, diante das nulidades absolutas, representam vícios processuais 

menos graves, uma vez que não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e 

dependem de alegação da parte. Como exemplo, citemos a incompetência 

relativa, com previsão do artigo 112 do CPC/1973 e da Súmula 33 do Superior 

Tribunal de Justiça.  

 

Nessa linha de raciocínio, oportuno mencionar os artigos 64 e 65 do 

CPC/2015. 

 

c) irregularidades: são os vícios processuais de menor gravidade no sistema 

dos vícios e defeitos dos atos processuais. Não têm o condão de extinguir o 

processo nem prejudicar o regular processamento da causa. Poderão ser 

corrigidos ex officio ou a requerimento da parte ou do Ministério Público.  

 

Nesse sentido, é a redação do artigo 494 do CPC/2015. 

 

8.3  Princípios que regem as nulidades processuais trabalhistas 
  

 

As nulidades processuais trabalhistas encontram seu delineamento 

legal nos artigos 794 a 798 da CLT. 

 

8.3.1  Princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade 
(princípio da primazia da finalidade sobre a forma)  
 

Partindo da noção de que o processo é o instrumento da jurisdição, daí 

seu caráter instrumental, podemos conceituar o princípio em análise como o 

conjunto de atos processuais coordenados que se sucedem no tempo, 

objetivando a entrega da prestação jurisdicional. 



147 

 

 

Como visto, não é um fim em si mesmo, mas um instrumento ou meio 

para a aplicação do direito material ao caso concreto. O processo somente 

tem razão de ser para essa finalidade. 

Para o jurisdicionado, não há dúvida de que o mais importante é a 

prestação jurisdicional com a entrega do bem da vida, e não a burocracia 

processual. 

O princípio da finalidade ou da instrumentalidade das formas é o 

princípio-mãe das nulidades processuais, isto é, o princípio dos princípios. 

Devido a sua importância, podemos raciocinar da seguinte maneira: ele está 

para as nulidades processuais, assim como o princípio do devido processo 

legal está para o processo em geral. Todos os demais decorrem deles.  

No confronto entre a forma de um ato processual e sua finalidade, 

deverá prevalecer sua finalidade, qual seja, a entrega da prestação 

jurisdicional. 

Podemos comparar o princípio da instrumentalidade das formas ou da 

finalidade do Direito Processual do Trabalho com o princípio da primazia da 

realidade do Direito do Trabalho. Segundo o saudoso jurista uruguaio Américo 

Plá Rodriguez, pelo princípio da primazia da realidade, no confronto entre a 

verdade real e a verdade formal, deverá prevalecer a verdade real. Assim, no 

conflito entre a realidade dos fatos e uma forma não correspondente a essa 

realidade, deverá prevalecer o que acontece ou aconteceu no mundo fático. 

Por isso, o contrato de trabalho é conhecido como contrato-realidade. 

O princípio em estudo encontra amparo legal nos artigos 154 e 244 do 

CPC/1973 (artigos 188 e 277 do CPC/2015). 

Assim, os atos e termos processuais não dependem de forma 

determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos 

os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 

Na mesma toada, quando a lei prescrever determinada forma, sem 

cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro 

modo, alcançar a finalidade. 

Como exemplo citamos a hipótese de o reclamado ser indevidamente 

notificado por edital, o que afronta a regra da notificação postal. Mesmo 

assim, observamos que o reclamado tomou ciência de que contra ele corria o 
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processo, de maneira que compareceu em audiência e apresentou defesa. 

Como se observa, o ato processual foi praticado de outra forma, mas atingiu a 

sua finalidade, portanto é válido. 

 

8.3.2  Princípio do prejuízo ou da transcendência  
 

O princípio do prejuízo é inspirado no sistema francês pas de nullité 

sans grief, oriundo do artigo 114, 2ª parte, do Código de Processo Civil 

francês. Significa que não haverá nulidade sem manifesto prejuízo às partes 

interessadas e encontra amparo legal no artigo 794 da CLT. 

Com efeito, a Justiça do Trabalho somente pronunciará a nulidade de 

um ato processual quando resultar do ato inquinado manifesto prejuízo às 

partes litigantes. 

Vale ressaltar que o prejuízo deverá ser processual, e não de ordem 

meramente econômica ou moral. 

Novamente, a hipótese de o reclamado ser indevidamente notificado por 

edital, o que afronta a regra da notificação postal. Mesmo assim, observamos 

que o reclamado tomou ciência de que contra ele corria o processo, de forma 

que compareceu em audiência e apresentou defesa. Nessa situação hipotética, 

caso os pedidos ventilados pelo reclamante na exordial trabalhista sejam 

julgados procedentes, se o reclamado alegar no recurso ordinário nulidade da 

sentença por vício de notificação, a Justiça do Trabalho não pronunciará a 

nulidade, pois não houve prejuízo processual ao reclamado, que teve ciência de 

que contra ele corria uma reclamação trabalhista e apresentou a sua defesa em 

audiência, caracterizando o regular exercício do direito de defesa. 

 
8.3.3  Princípio da preclusão ou da convalidação  

 

Preclusão é a perda da faculdade de praticar um ato processual. 

Apresenta-se sob seis espécies: 

 

 preclusão temporal – dá-se pela perda do prazo processual. Exemplo: 

perda do prazo de 8 dias para a interposição do recurso ordinário; 
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 preclusão consumativa – ocorre pela prática e consumação do ato 

processual. Exemplo: interposição do recurso ordinário antes do 8º dia 

impede a interposição de outro recurso, mesmo de forma tempestiva; 

 

 preclusão lógica – efetiva-se pela incompatibilidade entre um ato 

processual já praticado e outro a ser praticado. Exemplo: nos termos do 

artigo 1000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a 

decisão não poderá recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, 

sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 

Outro exemplo: em audiência trabalhista, ao término da instrução, a 

parte concordar com o juiz do trabalho no sentido das razões finais 

remissivas, e depois se arrepender e ter a intenção de fazê-las de forma 

oral ou escrita. 

 

 preclusão pro judicato – o magistrado trabalhista, ao proferir a sua 

decisão, não poderá revogá-la ou modificá-la, com respeito insofismável 

aos princípios constitucionais fundamentais do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, gerando segurança jurídica e 

estabilidade nas relações jurídicas e sociais. Nesse sentido, podemos 

citar os artigos 836 da CLT e 494 do CPC/2015. 

 

 preclusão máxima: consubstancia a coisa julgada. Com efeito, é a 

perda do prazo para a interposição de recurso em face de sentença 

transitada em julgado, terminativa (processual) ou definitiva (de mérito). 

O instituto jurídico da coisa julgada material constitui um dos grandes 

alicerces do Estado Democrático de Direito brasileiro, desaguando no 

princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas 

e sociais, insculpidos no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 

1988, no artigo 6º da LINDB e no artigo 836 da CLT. 

 
 preclusão ordinatória: constitui na perda do direito de praticar o ato 

processual em decorrência de exercício irregular de um ato processual 

anterior. Em outras palavras, a preclusão ordinatória está presente 
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quando ocorre a perda do direito de praticar um ato processual 

posterior em virtude de uma irregularidade processual anterior. 

Exemplos: a ausência de garantia do juízo anterior, pelo depósito da 

importância ou pela nomeação de bens à penhora, impede o 

recebimento dos embargos à execução; a ausência de preparo anterior 

impede o conhecimento do recurso interposto posteriormente. 

 

Feita a consideração inicial, lembramos que o princípio da convalidação 

ou da preclusão está previsto no artigo 795 da CLT. 

As nulidades não serão declaradas, a não ser mediante provocação 

das partes, que deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de falar em 

audiência ou nos autos. 

Dessa forma, se as nulidades não forem invocadas no momento 

processual oportuno, haverá a convalidação do ato inválido, o que a doutrina 

também denomina “preclusão de se invocar a nulidade”. 

Por outro lado, para se evitar a preclusão da alegação, há a figura do 

“protesto nos autos” (“protesto em audiência”), que é a forma de consignar na 

ata de audiência qualquer nulidade processual. 

Importante destacar que o princípio da convalidação ou da preclusão 

somente se aplica às nulidades relativas, que não podem ser conhecidas de ofício 

pelo magistrado, pois dependem de provocação do interessado. A partir dessa 

assertiva é possível deduzir que as nulidades absolutas são objeções processuais, 

matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz em 

qualquer tempo e grau de jurisdição. 

O artigo 795, §1º, da CLT estabelece que deverá, entretanto, ser 

declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse 

caso, serão considerados nulos os atos decisórios, por tratar-se de nulidade 

absoluta. 

Trata-se de um dispositivo legal de interpretação controvertida na 

doutrina, daí a existência de duas linhas de entendimento: 

 

 primeira corrente: parcela da doutrina justrabalhista critica esse 

dispositivo, sob a justificativa de que há uma falha legislativa. A referida 
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incompetência de foro é a territorial, constituindo assim nulidade relativa, 

e não absoluta, como prevê o dispositivo legal em referência. Aliás, 

segundo a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência 

relativa não pode ser declarada de ofício. O correto seria o diploma 

consolidado fazer alusão à incompetência absoluta, que envolve matéria 

ou hierarquia, segundo o artigo 111 do CPC. 

 

 segunda corrente: a incompetência mencionada no §1º do artigo 795 da 

CLT é a incompetência em razão da matéria, e não do lugar. Para que o 

dispositivo legal em comento traga regra processual correta, a palavra 

foro deve ser interpretada como o foro cível, criminal, trabalhista etc., 

consubstanciando incompetência absoluta. 

 

Conforme o §2º do artigo 795 da CLT, o juiz incompetente em razão da 

matéria deverá remeter os atos ao juiz competente, em atenção aos princípios 

da economia processual e efetividade da jurisdição. O mesmo raciocínio está 

previsto no artigo 113, §2º, do CPC, ao estabelecer que caso seja reconhecida 

pelo magistrado a incompetência absoluta, os autos deverão ser remetidos ao 

juízo competente, tornando-se nulos apenas os atos decisórios. 

 

Nossa posição – interpretação do §1º do artigo 795 da CLT 

 

Com o devido respeito aos entendimentos em sentido contrário, 

adotamos a linha de entendimento que sustenta a existência no dispositivo 

legal em comento de uma falha legislativa na CLT, uma impropriedade 

conceitual e processual. 

Ao partirmos da teoria geral do processo, verificamos que a palavra 

foro sempre foi associada à competência territorial que, inegavelmente, 

consubstancia um clássico exemplo de competência relativa. 

Assim, a respectiva incompetência não poderá ser reconhecida de 

ofício pelo magistrado trabalhista, devendo ser alegada pelo réu em momento 

processual oportuno, sob pena de prorrogação da competência, ou seja, de o 

juiz do trabalho, inicialmente incompetente, torna-se competente. 
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A adoção da segunda corrente representa uma interpretação forçada 

com o intuito de salvar a sofrível redação do diploma consolidado. 

 

8.3.4  Princípio da economia processual   
 

O princípio da economia processual deve ser o objetivo de todo 

processo, buscando-se a comentada efetividade processual. 

Atualmente, a doutrina processual moderna estuda o princípio da 

economia processual sob duas visões distintas: 

 

 visão microscópica: é o estudo do princípio da economia processual 

tradicional sob a perspectiva do próprio processo. Assim, a prática de 

atos processuais deverão atentar para a célere entrega da prestação 

jurisdicional daquele processo em referência. 

 

 visão macroscópica: é o estudo do princípio da economia processual 

limitado a vários processos que tramitam perante o Poder Judiciário. 

Assim, um processo poderá admitir atos mais complexos, como a 

intervenção de terceiros, que embora represente em primeiro momento, 

na verdade evita o ajuizamento de novas ações, resultando na 

celeridade processual em uma visão macroscópica. 

 
No âmbito do Direito Processual do Trabalho, o princípio da economia 

processual deverá ser estudado sob duas espécies: 

 

 princípio do saneamento das nulidades ou da renovação dos atos 

processuais viciados (artigo 796, a, da CLT). 

 

Com efeito, a Justiça do Trabalho não pronunciará a nulidade de um ato 

processual quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato. 

Tal ideário consubstancia o princípio do saneamento das nulidades ou 

da renovação dos atos processuais viciados, visando o aproveitamento ao 

máximo da relação jurídica processual, renovando os atos processuais 

defeituosos, sem a necessidade de extinção prematura do processo. 
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 princípio do aproveitamento dos atos processuais praticados ou da 

conservação dos atos processuais úteis (artigo 797 da CLT). 

 

Assim, o órgão da Justiça do Trabalho que pronunciar a nulidade 

declarará os atos a que ela se estende. É o princípio do aproveitamento dos 

atos processuais praticados ou da conservação dos atos processuais úteis, de 

modo que a declaração da nulidade não pode se estender, tampouco retroagir, 

aos atos validamente praticados. 

Da análise desses artigos, verificamos um sistema processual de 

aproveitamento dos atos processuais. 

A título de comparação, o CPC/1973, em seus artigos 113, §2º, e 249, 

reza que, declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios 

serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente. Também, o juiz, ao 

pronunciar a nulidade, declarará quais atos são atingidos, ordenando as 

providências necessárias, a fim de que sejam repetidos ou retificados. 

 
8.3.5  Princípio do interesse (a ninguém é lícito alegar a própria torpeza 

em juízo)   
 

O princípio do interesse tem estreita relação com o princípio geral de 

direito de que ninguém poderá se beneficiar da própria torpeza em juízo, 

rechaçando-se a má-fé. Trata-se de um meio de moralização da relação 

jurídica processual, que destaca o caráter publicista do processo. Tem amparo 

legal no artigo 796, b, da CLT. 

Com efeito, a Justiça do Trabalho não pronunciará a nulidade de um ato 

processual quando arguida por quem lhe tiver dado causa, hipótese em que a 

parte tem o claro propósito de obter algum benefício com essa torpeza. 

Segundo o artigo 243 do CPC/1973, quando a lei prescrever determinada 

forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela 

parte que lhe deu causa. 

Como exemplo, citemos o fato de que uma parte, no trâmite da 

audiência, ao perceber que poderá ter um pronunciamento jurisdicional 

desfavorável, não poderá “brigar” com o juiz de forma propositada, para se 



154 

 

 

beneficiar de futura alegação de nulidade baseada na suspeição do 

magistrado. 

 

8.3.6 Princípio da utilidade (da causalidade, da concatenação ou da 
interdependência dos atos processuais) 
 

O princípio da utilidade está previsto no artigo 798 da CLT. Assim, a 

nulidade de ato processual porventura declarada pela Justiça do Trabalho 

somente prejudicará os atos posteriores que dele dependam ou sejam 

consequência daquele ato. De outra forma, pronunciada a nulidade de um ato 

processual, ela não atingirá os atos independentes. 

No mesmo sentido, o artigo 248 do CPC/1973 prevê que anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela 

sejam independentes. Por exemplo, podemos imaginar um processo em fase de 

execução trabalhista, na qual sejam realizadas duas penhoras: uma efetivada 

sobre um bem de família (impenhorável), e outra que recaia sobre um bem 

impenhorável. A nulidade da primeira penhora não atingirá a segunda, por serem 

atos processuais independentes. 

Outra situação é a do magistrado trabalhista que julga procedente o 

pedido de adicional de insalubridade do reclamante sem realizar prova 

pericial. No recurso ordinário interposto pela empresa, esta alegou nulidade 

por cerceamento do seu próprio direito de defesa, com violação ao artigo 195, 

§2º, da CLT, que exige a prova pericial como condição indispensável para 

condenar a reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade. Caso o 

tribunal dê provimento ao recurso, será decretada a nulidade da sentença, o 

retorno dos autos à primeira instância, a reabertura da instrução processual e 

a realização da prova pericial. Todos os atos processuais realizados após a 

abertura da audiência são atingidos pela nulidade, por serem atos 

interdependentes. 
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8.4  Análise dos artigos do CPC/2015 
 

As nulidades processuais estão disciplinadas nos artigos 276 a 283 do 

CPC/2015. Dessa forma, podemos elencar as seguintes regras: 

 

 princípio do interesse (artigo 276 do CPC/2015): quando a lei prescrever 

determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode 

ser requerida pela parte que lhe deu causa. 

 

 princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade (princípio da 

primazia da finalidade sobre a forma – artigo 277 do CPC/2015): quando 

a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, 

realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 

 

 princípio da preclusão ou da convalidação (artigo 278 do CPC/2015): a 

nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 

couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Esta regra não se 

aplica às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a 

preclusão provando a parte legítimo impedimento. 

 

 princípio da intimação obrigatória do Ministério Público (artigo 279 do 

CPC/2015): é nulo o processo quando o membro do Ministério Público 

não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Se o 

processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério 

Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que 

ele deveria ter sido intimado. A nulidade só pode ser decretada após a 

intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou 

a inexistência de prejuízo. 

 

 princípio da obrigatoriedade da observância das prescrições legais nas 

citações e intimações (artigo 280 do CPC/2015): as citações e as 

intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições 

legais. 
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 princípio da utilidade, da causalidade, da concatenação ou da 

interdependência dos atos processuais (artigo 281 do CPC/2015): 

anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes 

que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não 

prejudicará as outras que dela sejam independentes. 

 

 princípio da economia processual: princípio do aproveitamento dos atos 

processuais praticados ou princípio da conservação dos atos 

processuais úteis + princípio do saneamento das nulidades ou da 

renovação dos atos processuais viciados – artigo 282 do CPC/2015): ao 

pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará 

as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. 

O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não 

prejudicar a parte. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a 

quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem 

mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. 

 

 princípio da mitigação do erro de forma (artigo 283 do CPC/2015): o erro 

de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não 

possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem 

necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Dar-se-á o 

aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à 

defesa de qualquer parte. 
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9  ÔNUS DA PROVA   
 

Não podemos olvidar de pontuar a íntima relação do instituto jurídico do 

ônus da prova com o fator tempo, tanto em sua carga estática quanto dinâmica. 

Na praxe forense, sente-se claramente como o tempo pode dificultar 

sobremaneira a produção probatória, especialmente nos depoimentos 

fidedignos com a realidade por parte das testemunhas, na obtenção de 

documentos para comprovar pretensões, na realização de perícias e no próprio 

interrogatório e depoimento pessoal das partes. 

Sabemos que, com o passar do tempo, enfraquece-se veementemente o 

conteúdo das provas em cotejo com o que efetivamente ocorreu na prática. 

Dito de outra forma, quanto mais célere for a produção probatória, mais 

consentânea será com a realidade, influenciando diretamente na formação do 

convencimento do magistrado para a prolação de sentença mais justa e 

equânime possível. 

 

9.1  Introdução 
 

Na temática do importante tema ônus da prova, dividiremos nosso 

estudo em duas partes: carga estática e carga dinâmica do ônus da prova. 

 

9.2  Carga estática (teoria estática) do ônus da prova 
 

A carga estática (teoria estática) do ônus da prova significa o estudo 

das respectivas regras com fulcro no disposto previamente no ordenamento 

jurídico. Em outras palavras, é o estudo das regras conhecidas e postadas no 

sistema processual sobre o ônus da prova. A palavra estática é relacionada a 

algo que está parado, que não está em movimento. Nesta linha de raciocínio, 

serão estudadas as regras de distribuição do ônus da prova e a inversão do 

ônus da prova. 

Iniciaremos com as regras de distribuição do ônus da prova. No 

processo do trabalho, o artigo 818 da CLT estabelece que a prova das 

alegações incumbe à parte que as fizer. Dessa forma, não bastam as 

alegações da parte para a formação do convencimento do magistrado. Ela 
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deverá prová-las (princípio da necessidade da prova). Essa é uma grande 

dificuldade no processo do trabalho, diante da informalidade de muitas 

relações empregatícias, de fraudes de todas as espécies, da dificuldade de 

produção probatória por parte do empregado, de violações veladas de direitos, 

etc. 

Complementando esse raciocínio, prevalece o entendimento na 

doutrina e na jurisprudência da aplicação subsidiária do artigo 333 do 

CPC/1973 ao Processo do Trabalho, que traz duas regras básicas: ao autor 

(reclamante) incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito; ao réu 

(reclamado) cabe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. 

Em contrapartida, a inversão do ônus da prova, que é excepcional, faz 

com que o reclamante apenas alegue os seus direitos, sem a necessidade da 

respectiva prova do fato constitutivo. 

Assim, o reclamado, que já possui o ônus da prova do fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo, também deverá provar que o fato constitutivo do 

direito do reclamante não merece guarida, ou seja, deverá fazer prova de fato 

negativo. 

Com efeito, os magistrados trabalhistas determinam a inversão do ônus 

da prova com fulcro no artigo 6º, VIII, da Lei n.8.078/1990 (Código de Defesa 

do Consumidor), que apresenta dois grandes fundamentos para a 

possibilidade da inversão: quando for verossímil a alegação ou quando o autor 

for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.  

São fundamentos perfeitamente compatíveis com o processo do 

trabalho, até porque a proteção de uma parte mais fraca representa o grande 

motivo justificador de existência tanto do direito do trabalho quanto do direito 

do consumidor. 

A jurisprudência trabalhista admite a inversão do ônus da prova, como, 

por exemplo: 

 

a) os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes 

(cartões de ponto britânicos) são inválidos como meio de prova, invertendo-se 

o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, 
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prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir (Súmula 338, III, 

do TST); 

 

b) o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a 

prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da 

continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao 

empregado (Súmula 212 do TST). 

 

Outrossim, a inversão do ônus da prova encontra respaldo nos 

seguintes fundamentos: 

 

 o grande objetivo do Direito Processual do Trabalho é o de facilitar o 

acesso do trabalhador à justiça trabalhista, o que resultará na 

facilitação da colheita de provas; 

 

 proteção ao trabalhador hipossuficiente; 

 

 promoção da legislação trabalhista e social; 

 

 muitas vezes, o empregado tem grande dificuldade de produzir provas, 

pois a maioria delas encontra-se em poder do empregador. Assim, a 

doutrina vem defendendo a aplicação do princípio da aptidão da prova. 

Por esse princípio, o juiz está autorizado a inverter o ônus da prova, 

tendo em vista que a maior aptidão na formação do conjunto probatório 

é do empregador. 

 

Há grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre o momento 

processual adequado para a inversão do ônus da prova pelo juiz: antes da 

audiência de instrução ou na própria prolação da sentença. 

Com o devido respeito aos entendimentos contrários, entendemos que 

o momento processual adequado e correto para que o magistrado inverta o 

ônus da prova é antes da audiência de instrução, em razão dos seguintes 

fundamentos: 
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 a inversão do ônus da prova é exceção, e não a regra; 

 

 os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório 

e da ampla defesa não poderão ser olvidados, de forma que o sistema 

processual deverá evitar ao máximo surpresas no andamento dos atos 

processuais; 

 

 a inversão do ônus da prova somente na sentença prejudica em muito a 

produção probatória por parte do reclamado, sendo que a possibilidade 

de interposição de recursos não supre integralmente a formação do 

contraditório e da ampla defesa na fase de conhecimento até a 

sentença.  

 

9.3  Carga dinâmica (teoria dinâmica) do ônus da prova 
 

O estudo da carga dinâmica (teoria dinâmica) do ônus da prova é 

moderno, e parte da premissa da possibilidade de o magistrado atribuir o ônus 

probatório a depender da análise das peculiaridades do caso concreto. 

A palavra dinâmica possui relação com algo em movimento; assim, a 

doutrina e a jurisprudência vêm defendendo a aplicação do princípio da 

aptidão da prova.  

O juiz, ao analisar cuidadosamente o caso concreto, verificar que o 

reclamante possui muita dificuldade em produzir a prova do fato constitutivo 

do seu direito, está autorizado a atribuir o ônus da prova ao reclamado, que 

naturalmente possui maior aptidão em produzi-la. 

Isso ocorre nos casos de prova diabólica, que é aquela muito difícil ou 

quase impossível de ser produzida, como, por exemplo, as de assédio sexual 

ou moral, práticas discriminatórias no ambiente de trabalho etc. 

Nesse sentido, destacamos o artigo 373 do CPC/2015. Abaixo, 

elencamos as características legais da dinamização do ônus da prova: 

 

 motivos autorizadores: casos previstos em lei ou peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 
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cumprir o encargo ou à maior facilidade de obter a prova do fato 

contrário; 

 

 facultatividade: o juiz tem a faculdade de atribuir a carga dinâmica do 

ônus da prova, consubstanciando exceção no sistema processual; 

 

 necessidade de fundamentação: depende de decisão fundamentada; 

 

 observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa: oportunidade de atribuir à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus, em respeito indubitável aos 

princípios fundamentais constitucionais da teoria geral do processo; 

 

 impedimento de aplicação: a teoria dinâmica do ônus da prova não pode 

gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja 

impossível ou excessivamente difícil. 
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10  O TEMPO COMO MOTIVO JUSTIFICADOR DA IMPERFEIÇÃO DA 
APLICAÇÃO SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015 AO 
PROCESSO DO TRABALHO 

 

Nesse tópico da tese, procuraremos trazer reflexões sobre como o fator 

tempo deságua na imperfeição da aplicação supletiva e subsidiária do 

CPC/2015  ao Processo do Trabalho. 

Para exemplificar, analisaremos a recente Resolução n.203, de 15 de 

março de 2016, que edita a Instrução Normativa n.39 do TST, dispondo sobre 

as normas do CPC/2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de 

forma não exaustiva. 

Abaixo, elencaremos suas regras, incluindo os respectivos 

considerandos: 

 

 considerando a vigência do CPC/2015 (Lei n.13.105, de 17.03.2015) a 

partir de 18 de março de 2016.  

 

 considerando a imperativa necessidade de o TST posicionar-se, ainda 

que de forma não exaustiva, sobre as normas do CPC/2015 aplicáveis e 

inaplicáveis ao Processo do Trabalho. 

 

 considerando que as normas dos artigos 769 e 889 da CLT não foram 

revogadas pelo artigo 15 do CPC/2015, em face do que estatui o artigo 

2º, §2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.  

 

 considerando a plena possibilidade de compatibilização das normas em 

apreço. 

 

 considerando o artigo 1046, §2º, do CPC/2015, que expressamente 

preserva as “disposições especiais dos procedimentos regulados em 

outras leis”, dentre as quais sobressaem as normas especiais que 

disciplinam o Direito Processual do Trabalho. 
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 considerando o escopo de identificar apenas questões polêmicas e 

algumas das questões inovatórias relevantes para efeito de aferir a 

compatibilidade ou não de aplicação subsidiária ou supletiva ao 

Processo do Trabalho do CPC/2015. 

 

 considerando a exigência de transmitir segurança jurídica aos 

jurisdicionados e órgãos da Justiça do Trabalho, bem assim o escopo de 

prevenir nulidades processuais em detrimento da desejável celeridade. 

 

 considerando que o CPC/2015 não adota de forma absoluta a 

observância do princípio do contraditório prévio como vedação à decisão 

surpresa, como transparece, entre outras, das hipóteses de julgamento 

liminar de improcedência do pedido (artigo 332 e §1º, conjugado com a 

norma explícita do parágrafo único do artigo 487), de tutela provisória 

liminar de urgência ou da evidência (parágrafo único do artigo 9º) e de 

indeferimento liminar da petição inicial (artigo 330 do CPC/2015). 

 

 considerando que o conteúdo da garantia do contraditório deve se 

compatibilizar com os princípios da celeridade, da oralidade e da 

concentração de atos processuais no Processo do Trabalho, visto que 

este, por suas especificidades e natureza alimentar das pretensões nele 

deduzidas, foi concebido e estruturado para a outorga rápida e 

impostergável da tutela jurisdicional (CLT, artigo 769). 

 

 considerando que está sub judice no TST a possibilidade de imposição 

de multa pecuniária ao executado e de liberação de depósito em favor do 

exequente, na pendência de recurso, o que obsta, de momento, qualquer 

manifestação da Corte sobre a incidência no Processo do Trabalho das 

normas dos artigos 520 a 522 e §1º do artigo 523 do CPC/2015.  

 

 considerando que os enunciados de súmulas dos Tribunais do Trabalho 

a que se referem o artigo 489, §1º, V e VI do CPC/2015 são 
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exclusivamente os que contenham os fundamentos determinantes da 

decisão (ratio decidendi – artigo 926, §2º). 

 

 aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, ao 

Processo do Trabalho, em caso de omissão e desde que haja 

compatibilidade com as normas e princípios do Direito Processual do 

Trabalho, na forma dos artigos 769 e 889 da CLT e do artigo 15 da Lei 

n.13.105, de 17.03.2015. 

 

 será observado, em todo caso, o princípio da irrecorribilidade em 

separado das decisões interlocutórias, conforme o artigo 893, §1º da 

CLT e Súmula n.214 do TST.  

 

 O prazo para interpor e contra-arrazoar todos os recursos trabalhistas, 

inclusive agravo interno e agravo regimental, é de oito dias (artigo 6º da 

Lei n.5.584/70 e artigo 893 da CLT), exceto embargos de declaração 

(CLT, artigo 897-A).  

 

 Sem prejuízo de outros, não se aplicam ao Processo do Trabalho, em 

razão de inexistência de omissão ou por incompatibilidade, os seguintes 

preceitos do CPC/2015:  

 

I – artigo 63 (modificação da competência territorial e eleição de foro);  

II – artigo 190 e parágrafo único (negociação processual); 

III – artigo 219 (contagem de prazos em dias úteis); 

IV – artigo 334 (audiência de conciliação ou de mediação);  

V – artigo 335 (prazo para contestação);  

VI – artigo 362, III (adiamento da audiência em razão de atraso injustificado 

superior a 30 minutos);  

VII – artigo 373, §§3º e 4º (distribuição diversa do ônus da prova por convenção 

das partes);  

VIII – artigos 921, §§4º e 5º, e 924, V (prescrição intercorrente); 
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IX – artigo 942 e parágrafos (prosseguimento de julgamento não unânime de 

apelação); 

X – artigo 944 (notas taquigráficas para substituir acórdão); 

XI – artigo 1010, §3º (desnecessidade de o juízo a quo exercer controle de 

admissibilidade na apelação); 

XII – artigos 1043 e 1044 (embargos de divergência); 

XIII – artigo 1070 (prazo para interposição de agravo). 

 

 sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do Trabalho, em face de 

omissão e compatibilidade, os preceitos do CPC/2015 que regulam os 

seguintes temas:  

 

I – artigo 76, §§1º e 2º (saneamento de incapacidade processual ou de 

irregularidade de representação);  

II – artigo 138 e parágrafos (amicus curiae);  

III – artigo 139, exceto a parte final do inciso V (poderes, deveres e 

responsabilidades do juiz);  

IV – artigo 292, V (valor pretendido na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral);  

V – artigo 292, §3º (correção de ofício do valor da causa); 

VI – artigos 294 a 311 (tutela provisória); 

VII – artigo 373, §§1º e 2º (distribuição dinâmica do ônus da prova); 

VIII – artigo 485, §7º (juízo de retratação no recurso ordinário); 

IX – artigo 489 (fundamentação da sentença); 

X – artigo 496 e parágrafos (remessa necessária); 

XI – artigos 497 a 501 (tutela específica); 

XII – artigos 536 a 538 (cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa);  

XIII – artigos 789 a 796 (responsabilidade patrimonial);  

XIV – artigo 805 e parágrafo único (obrigação de o executado indicar outros 

meios mais eficazes e menos onerosos para promover a execução);  

XV – artigo 833, incisos e parágrafos (bens impenhoráveis); 

XVI – artigo 835, incisos e §§1º e 2º (ordem preferencial de penhora); 
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XVII – artigo 836, §§1º e 2º (procedimento quando não encontrados bens 

penhoráveis); 

XVIII – artigo 841, §§1º e 2º (intimação da penhora);  

XIX – artigo 854 e parágrafos (BacenJUD); 

XX – artigo 895 (pagamento parcelado do lanço);   

XXI – artigo 916 e parágrafos (parcelamento do crédito exequendo);  

XXII – artigo 918 e parágrafo único (rejeição liminar dos embargos à execução);  

XXIII – artigos 926 a 928 (jurisprudência dos tribunais); 

XXIV – artigo 940 (vista regimental); 

XXV – artigo 947 e parágrafos (incidente de assunção de competência);  

XXVI – artigos 966 a 975 (ação rescisória); 

XXVII – artigos 988 a 993 (reclamação); 

XXVIII – artigos 1013 a 1014 (efeito devolutivo do recurso ordinário – força 

maior); 

XXIX – artigo 1021 (salvo quanto ao prazo do agravo interno).  

 

Artigo 4° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do CPC que 
regulam o princípio do contraditório, em especial os artigos 9º e 10, no 
que vedam a decisão surpresa.  
§1º Entende-se por “decisão surpresa” a que, no julgamento final do 
mérito da causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar fundamento 
jurídico ou embasar-se em fato não submetido à audiência prévia de 
uma ou de ambas as partes.  

 

 não se considera “decisão surpresa” a que, à luz do ordenamento 

jurídico nacional e dos princípios que informam o Direito Processual do 

Trabalho, as partes tinham obrigação de prever, concernente às 

condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e 

aos pressupostos processuais, salvo disposição legal expressa em 

contrário.  

 

 aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do artigo 356, §§1º a 4º, 

do CPC que regem o julgamento antecipado parcial do mérito, cabendo 

recurso ordinário de imediato da sentença.  
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 aplica-se ao Processo do Trabalho o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica regulado no CPC/2015 (artigos 133 a 137), 

assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução 

(CLT, artigo 878).   

 
 Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente:  

 

I – na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do artigo 893, 

§1º da CLT;  

II – na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de 

garantia do juízo;  

III – cabe agravo interno se proferida pelo relator, em incidente instaurado 

originariamente no tribunal (CPC/2015, artigo 932, VI). 

  

A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de 

concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o artigo 301 

do CPC/2015.  

 

 aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do artigo 332 do 

CPC/2015, com as necessárias adaptações à legislação processual 

trabalhista, cumprindo ao juiz do trabalho julgar liminarmente 

improcedente o pedido que contrariar:  

 

I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do TST (CPC/2015, 

artigo 927, V);  

 

II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo TST em 

julgamento de recursos repetitivos (CLT, artigo 896-B; CPC/2015, artigo 1046, 

§4º); 

 

III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

ou de assunção de competência; 
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IV – enunciado de súmula de Tribunal Regional do Trabalho sobre direito local, 

convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença 

normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área 

territorial que não exceda à jurisdição do respectivo Tribunal (CLT, artigo 896, 

“b”, a contrario sensu).  

 

O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se 

verificar, desde logo, a ocorrência de decadência.  

 

 aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas dos artigos 976 a 986 do 

CPC que regem o incidente de resolução de demandas repetitivas 

(IRDR). Admitido o incidente, o relator suspenderá o julgamento dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Região, 

no tocante ao tema objeto de IRDR, sem prejuízo da instrução integral 

das causas e do julgamento dos eventuais pedidos distintos e 

cumulativos igualmente deduzidos em tais processos, inclusive, se for o 

caso, do julgamento antecipado parcial do mérito. Do julgamento do 

mérito do incidente caberá recurso de revista para o TST, dotado de 

efeito meramente devolutivo, nos termos dos artigos 896 e 899 da CLT. 

Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo TST será 

aplicada no território nacional a todos os processos, individuais ou 

coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito.  

 

 o cabimento dos embargos de declaração no Processo do Trabalho, 

para impugnar qualquer decisão judicial, rege-se pelo artigo 897-A da 

CLT e, supletivamente, pelo CPC/2015 (artigos 1022 a 1025; §§2º, 3º e 

4º do artigo 1026), excetuada a garantia de prazo em dobro para 

litisconsortes (§1º do artigo 1023). A omissão para fins do 

prequestionamento ficto a que alude o artigo 1025 do CPC/2015 dá-se 

no caso de o Tribunal Regional do Trabalho, mesmo instado mediante 

embargos de declaração, recusar-se a emitir tese sobre questão jurídica 

pertinente, na forma da Súmula no 297, item III, do TST.  
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 aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do parágrafo único do 

artigo 932 do CPC, §§ 1º a 4º do artigo 938 e §§ 2º e 7º do artigo 1007. A 

insuficiência no valor do preparo do recurso, no Processo do Trabalho, 

para os efeitos do §2º do artigo 1007 do CPC/2015, concerne 

unicamente às custas processuais, não ao depósito recursal.  

 

 não se aplica ao Processo do Trabalho a norma do artigo 459 do 

CPC/2015 no que permite a inquirição direta das testemunhas pela parte 

(CLT, artigo 820).  

 

 aplica-se ao Processo do Trabalho o parágrafo único do artigo 1034 do 

CPC. Assim, admitido o recurso de revista por um fundamento, devolve-

se ao TST o conhecimento dos demais fundamentos para a solução 

apenas do capítulo impugnado.  

 

 por aplicação supletiva do artigo 784, I (artigo 15 do CPC/2015), o 

cheque e a nota promissória emitidos em reconhecimento de dívida 

inequivocamente de natureza trabalhista também são títulos 

extrajudiciais para efeito de execução perante a Justiça do Trabalho, na 

forma do artigo 876 e seguintes da CLT.  

 

 não se aplica ao Processo do Trabalho o artigo 165 do CPC/2015, salvo 

nos conflitos coletivos de natureza econômica (Constituição Federal de 

1988, artigo 114, §§1º e 2º).  

 

 o atendimento à exigência legal de fundamentação das decisões judiciais 

(CPC/2015, artigo 489, §1º) no Processo do Trabalho observará o 

seguinte:  

 

I – por força dos artigos 332 e 927 do CPC/2015, adaptados ao Processo do 

Trabalho, para efeito do artigo 489, §1º, V e VI  considera-se “precedente” 

apenas:  
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a) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo TST em 

julgamento de recursos repetitivos (CLT, artigo 896-B; CPC/2015, artigo 1046, 

§4º); 

 

b) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 

de assunção de competência; 

 

c) decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 

 

d) tese jurídica prevalecente em Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante 

com súmula ou orientação jurisprudencial do TST (CLT, artigo 896, §6º);  

 

e) decisão do plenário, do órgão especial ou de seção especializada 

competente para uniformizar a jurisprudência do tribunal a que o juiz estiver 

vinculado ou do TST.  

 

II – para os fins do artigo 489, §1º, V e VI do CPC/2015, considerar-se-ão 

unicamente os precedentes referidos no item anterior, súmulas do Supremo 

Tribunal Federal, orientação jurisprudencial e súmula do TST, súmula de 

Tribunal Regional do Trabalho não conflitante com súmula ou orientação 

jurisprudencial do TST, que contenham explícita referência aos fundamentos 

determinantes da decisão (ratio decidendi).  

 

III – não ofende o artigo 489, §1º, IV do CPC/2015 a decisão que deixar de 

apreciar questões cujo exame tinha sido prejudicado em razão da análise 

anterior de questão subordinante.  

 

IV – o artigo 489, §1º, IV, do CPC/015 não obriga o juiz ou o Tribunal a 

enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido 

examinados na formação dos precedentes obrigatórios ou nos fundamentos 

determinantes de enunciado de súmula.  
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V – decisão que aplica a tese jurídica firmada em precedente, nos termos do 

item I, não precisa enfrentar os fundamentos já analisados na decisão 

paradigma, sendo suficiente, para atender às exigências constantes no artigo 

489, §1º, do CPC/2015, a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e 

aquele apreciado no incidente de solução concentrada.  

 

VI – é ônus da parte, para os fins do disposto no artigo 489, §1º, V e VI, do 

CPC/2015, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendimento, sempre que invocar precedente ou enunciado de súmula.  

 

 para efeito de aplicação do §5º do artigo 272 do CPC/2015, não é causa 

de nulidade processual a intimação realizada na pessoa de advogado 

regularmente habilitado nos autos, ainda que conste pedido expresso 

para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome 

de outro advogado, se o profissional indicado não se encontra 

cadastrado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico, impedindo a 

serventia judicial de atender ao requerimento de envio da intimação 

direcionada. A decretação de nulidade não pode ser acolhida em favor 

da parte que lhe deu causa (artigo 276 do CPC/2015).  

 

 sem prejuízo da inclusão do devedor no Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas (CLT, artigo 642-A), aplicam-se à execução trabalhista as 

normas dos artigos 495, 517 e 782, §§3º, 4º e 5º do CPC/2015, que 

tratam respectivamente da hipoteca judiciária, do protesto de decisão 

judicial e da inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

 

Dessa forma, percebemos a preocupação do TST, órgão de cúpula da 

Justiça do Trabalho, com a edição de orientações, ainda que preliminares e não 

exaustivas, com os reflexos do CPC/2015  no Processo do Trabalho. 
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Trata-se de temática que já vem gerando grande cizânia doutrinária. 

Com efeito, alguns juristas já se posicionaram no sentido da 

inconstitucionalidade da Instrução Normativa, por ferir o ideário de que compete 

à União legislar sobre Direito Processual, nos termos do artigo 22, I, da 

Constituição Federal de 1988.  

Com o devido respeito aos entendimentos em sentido contrário, somos 

favoráveis à edição da Instrução Normativa por parte do TST. Com o aproximar 

da entrada em vigor do novo estuário processual civil, era veemente um 

posicionamento do órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, até para trazer 

relativa segurança jurídica e estabilidade das relações jurídicas e sociais. 

Todavia, não podemos olvidar que esse posicionamento não reflete, com 

exatidão, os resultados dos melhores estudos da aplicação supletiva e 

subsidiária do CPC/2015 ao Processo do Trabalho. 

Com efeito, o fator tempo influenciou sobremaneira a edição da Instrução 

Normativa, positivamente no sentido da observância do princípio da segurança 

jurídica ao jurisdicionado, mas também negativamente no que atine à 

imperfeição da aplicação supletiva e subsidiária do CPC/2015.  

Trata-se de um Código elaborado por grandes juristas, nacionalmente 

consagrados e reconhecidos, mas que não militam efetivamente na Justiça do 

Trabalho.  

Portanto, os institutos desenvolvidos no CPC/2015 não foram 

alinhavados com supedâneo nas especificidades da ciência processual laboral, 

o que resultará na imperfeição da sua aplicação supletiva e subsidiária ao 

Processo do Trabalho. 

Como resultado, há uma verdadeira “ginástica” perpetrada pelo TST na 

aplicação supletiva e subsidiária do CPC/2015 ao Processo do Trabalho, 

previsto em seu artigo 15, sem prejuízo da continuidade da observância do 

princípio da especificidade plasmado nos artigos 769 e 889 da CLT. 
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11  O TEMPO COMO FATOR DE INFLUÊNCIA NO ATIVISMO JUDICIAL 
DO TST – O ESFORÇO HERMENÊUTICO JURISPRUDENCIAL DE 
ADAPTAÇÃO DOS SEUS ENTENDIMENTOS CONSOLIDADOS AO 
CPC/2015 

 

Recentemente, o TST editou a Resolução n.208, de 19 de abril de 2016, 

que altera súmulas e orientações jurisprudenciais em função da entrada em 

vigor do CPC/2015. 

Com efeito, o Presidente do TST, ministro Ives Gandra da Silva Martins 

Filho, assinou a resolução, que altera a redação das Súmulas 263, 393, 400, 

405, 407, 408 e 421 e atualiza o conteúdo das Súmulas 74, 353, 387, 394, 397, 

415 e 435, as orientações jurisprudenciais 255, 310, 371, 378, 392 e 421 da 

subseção 1 especializada em dissídios individuais (SDI-1) e as orientações 

jurisprudenciais 12, 34, 41, 54, 78, 101, 107, 124, 136, 146 e 157 da subseção 

2 especializada em dissídios individuais (SDI-2).  

A resolução que adequa a jurisprudência do TST ao CPC/2015 foi 

aprovada no mesmo dia em sessão extraordinária do Tribunal Pleno. 

Vejamos as Súmulas com redação alterada: 

 

SÚMULA 263 TST. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO 

OBRIGATÓRIA DEFICIENTE. 

Salvo nas hipóteses do artigo 330 do CPC/2015 (artigo 295 do CPC/1973), o 

indeferimento da petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de 

documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro 

requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir a irregularidade 

em 15 (quinze) dias, mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou 

completado, a parte não o fizer (artigo 321 do CPC/2015). 

 

SÚMULA 393 TST. RECURSO ORDINÁRIO. EFEITO DEVOLUTIVO EM 

PROFUNDIDADE. ARTIGO 1.013, §1º, DO CPC/2015. ARTIGO 515, §1º, DO 

CPC/1973.  

I – O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do 

§1º do artigo 1.013 do CPC/2015 (artigo 515, §1º, do CPC/1973), transfere ao 

Tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não 
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examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde 

que relativos ao capítulo impugnado. 

II – Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso 

ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, nos termos do §3º do 

artigo 1.013 do CPC/2015, inclusive quando constatar a omissão da sentença 

no exame de um dos pedidos. 

 

SÚMULA 400 TST. AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO 

MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INDICAÇÃO DA MESMA NORMA 

JURÍDICA APONTADA NA RESCISÓRIA PRIMITIVA (MESMO DISPOSITIVO 

DE LEI SOB O CPC/1973). 

Em se tratando de rescisória de rescisória, o vício apontado deve nascer na 

decisão rescindenda, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento 

da rescisória anterior. Assim, não procede rescisória calcada no artigo 966, V, 

do Novo CPC (artigo 485, V, do CPC/1973) para discussão, por má aplicação 

da mesma norma jurídica, tidos por violados na rescisória anterior, bem como 

para arguição de questões inerentes à ação rescisória primitiva. (ex-OJ n.95 da 

SBDI-2 – inserida em 27.09.2002 e alterada DJ 16.04.2004)  

 

SÚMULA 405 TST. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. 

Em face do que dispõe a MP 1.984-22/2000 e o artigo 969 do CPC/2015, é 

cabível o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial de ação 

rescisória ou na fase recursal, visando a suspender a execução da decisão 

rescindenda.  

 

SÚMULA 407 TST. AÇÃO RESCISÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. 

LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" PREVISTA NO ARTIGO 967, III, "A", "B" E "C", 

DO CPC/2015. ARTIGO 487, III, "A" E "B", DO CPC/1973. HIPÓTESES 

MERAMENTE EXEMPLIFICATIVAS  

A legitimidade "ad causam" do Ministério Público para propor ação rescisória, 

ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão 

rescindenda, não está limitada às alíneas "a", "b" e "c" do artigo 967, III do 

CPC/2015 (artigo 487, III, "a" e "b", do CPC/1973), uma vez que traduzem 
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hipóteses meramente exemplificativas. (ex-OJ n.83 da SBDI-2- inserida em 

13.03.2002)  

 

SÚMULA 408 TST. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE 

PEDIR. AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO OU CAPITULAÇÃO ERRÔNEA NO 

ARTIGO 966 DO CPC/2015. ARTIGO 485 DO CPC/1973. PRINCÍPIO "IURA 

NOVIT CURIA".  

Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite 

a subsunção do fundamento de rescindibilidade no artigo 966 do CPC/2015 

(artigo 485 do CPC/1973) ou o capitula erroneamente em um de seus incisos. 

Contanto que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de 

pedir, ao Tribunal é lícito emprestar-lhes a adequada qualificação jurídica ("iura 

novit curia"). No entanto, fundando-se a ação rescisória no artigo 966, V, do 

CPC/2015 (artigo 485, V, do CPC/1973), é indispensável expressa indicação, 

na petição inicial da ação rescisória, da norma jurídica manifestamente violada 

(dispositivo legal violado sob o CPC/1973), por se tratar de causa de pedir da 

rescisória, não se aplicando, no caso, o princípio "iura novit curia" (ex-Ojs n.s
 
32 

e 33 da SBDI-2 – inseridas em 20.09.2000). 

  

SÚMULA 421 TST. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA DO RELATOR CALCADA NO ARTIGO 932 DO CPC/2015. 

ARTIGO 557 DO CPC/1973.  

I – Cabem embargos de declaração da decisão monocrática do relator prevista 

no artigo 932 do CPC/2015 (artigo 557 do CPC/1973), se a parte pretende tão 

somente juízo integrativo retificador da decisão e, não, modificação do julgado. 

II – Se a parte postular a revisão do mérito da decisão monocrática, cumpre ao 

relator converter os embargos de declaração em agravo, em face dos princípios 

da fungibilidade e celeridade processual, submetendo-se ao pronunciamento do 

colegiado, após a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, 

complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do 

artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 
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Vejamos ainda as Súmulas que tiveram as respectivas redações 

atualizadas: 

 

SÚMULA 74 TST. CONFISSÃO  

I – Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela 

cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria 

depor. (ex-Súmula 74 - RA 69/1978, DJ 26.09.1978)  

II – A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto 

com a confissão ficta (artigos 442 e 443, do CPC/2015 – artigo 400, I, do 

CPC/1973), não implicando cerceamento de defesa o indeferimento de provas 

posteriores. (ex-OJ no 184 da SBDI-1 – inserida em 08.11.2000)  

III – A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a 

ela se aplica, não afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de 

conduzir o processo.  

 

SÚMULA 353 TST. EMBARGOS. AGRAVO. CABIMENTO  

Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de 

Turma proferida em agravo, salvo:  

a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela 

ausência de pressupostos extrínsecos;  

b) da decisão que nega provimento a agravo contra decisão monocrática do 

Relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de 

agravo de instrumento;  

c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de 

revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela Turma no 

julgamento do agravo;  

d) para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento;  

e) para impugnar a imposição de multas previstas nos artigos 1.021, §4º, do 

CPC/2015 ou 1.026, §2º, do CPC/2015 (artigo 538, parágrafo único, do 

CPC/1973, ou artigo 557, §2º, do CPC/1973).  

f) contra decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista, nos 

termos do artigo 894, II, da CLT.  
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SÚMULA 387 TST. RECURSO. FAC-SÍMILE. LEI N.9.800/1999 

I – A Lei n.9.800, de 26.05.1999, é aplicável somente a recursos interpostos 

após o início de sua vigência. (ex-OJ no 194 da SBDI-1 – inserida em 

08.11.2000)  

II – A contagem do quinquídio para apresentação dos originais de recurso 

interposto por intermédio de fac-símile começa a fluir do dia subsequente ao 

término do prazo recursal, nos termos do artigo 2º da Lei n.9.800, de 

26.05.1999, e não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu 

antes do termo final do prazo. (ex-OJ no 337 da SBDI-1 – primeira parte – DJ 

04.05.2004)  

III – Não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, 

pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus processual, não 

se aplica a regra do artigo 224 do CPC/2015 (artigo 184 do CPC/1973) quanto 

ao "dies a quo", podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado. (ex-OJ no 

337 da SBDI-1 – "in fine" – DJ 04.05.2004)  

IV – A autorização para utilização do fac-símile, constante do artigo 1º da Lei 

n.9.800, de 26.05.1999, somente alcança as hipóteses em que o documento é 

dirigido diretamente ao órgão jurisdicional, não se aplicando à transmissão 

ocorrida entre particulares.  

 

SÚMULA 394 TST. FATO SUPERVENIENTE. ARTIGO 493 DO CPC/2015. 

ARTIGO 462 DO CPC/1973. (conversão da orientação jurisprudencial n.81 da 

SBDI-1)  

O artigo 493 do CPC/2015 (artigo 462 do CPC/1973), que admite a invocação 

de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, superveniente à 

propositura da ação, é aplicável de ofício aos processos em curso em qualquer 

instância trabalhista. Cumpre ao juiz ou tribunal ouvir as partes sobre o fato 

novo antes de decidir. 

 

 

SÚMULA 397 TST. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, IV, DO CPC/2015. 

ARTIGO 485, IV, DO CPC/1973. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. OFENSA À 

COISA JULGADA EMANADA DE SENTENÇA NORMATIVA MODIFICADA EM 
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GRAU DE RECURSO. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE MANDADO DE 

SEGURANÇA.  

Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por 

decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, 

na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque em dissídio 

coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios 

processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a 

exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso de 

descumprimento do artigo 514 do CPC/2015 (artigo 572 do CPC/1973). (ex-OJ 

n.116 da SBDI-2 – DJ 11.08.2003). 

 

SÚMULA 415 TST. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 

321 DO CPC/2015. ARTIGO 284 DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE   

Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, 

inaplicável o artigo 321 do CPC/2015 (artigo 284 do CPC/1973) quando 

verificada, na petição inicial do "mandamus", a ausência de documento 

indispensável ou de sua autenticação. (ex-OJ no 52 da SBDI-2 – inserida em 

20.09.2000). 

  

SÚMULA 435 TST. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. ARTIGO 932 DO 

CPC/2015. ARTIGO 557 DO CPC/1973. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO 

PROCESSO DO TRABALHO  

Aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o artigo 932 do CPC/2015 

(artigo 557 do CPC/1973).  

 

Ademais, vejamos as orientações jurisprudenciais da subseção I da 

seção especializada em dissídios individuais do TST que tiveram as suas 

redações atualizadas: 

 

OJ-SDI1-255 MANDATO. CONTRATO SOCIAL. DESNECESSÁRIA A 

JUNTADA  

O artigo 75, VIII, do CPC/2015  (artigo 12, VI, do CPC/1973) não determina a 

exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do 
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instrumento de mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver 

impugnação da parte contrária.  

 

OJ-SDI1-310 LITISCONSORTES. PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO EM 

DOBRO. ARTIGO 229, CAPUT E §§1º E 2º, DO CPC/2015. ARTIGO 191 DO 

CPC/1973. INAPLICÁVEL AO PROCESSO DO TRABALHO   

Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no artigo 229, caput e §§1º 

e 2º, do CPC/2015 (artigo 191 do CPC/1973), em razão de incompatibilidade 

com a celeridade que lhe é inerente. 

 

OJ-SDI1-371 IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. 

SUBSTABELECIMENTO NÃO DATADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 

654, §1º, DO CÓDIGO CIVIL  

Não caracteriza a irregularidade de representação a ausência da data da 

outorga de poderes, pois, no mandato judicial, ao contrário do mandato civil, 

não é condição de validade do negócio jurídico. Assim, a data a ser 

considerada é aquela em que o instrumento for juntado aos autos, conforme 

preceitua o artigo 409, IV, do CPC/2015 (artigo 370, IV, do CPC/1973). 

Inaplicável o artigo 654, §1º, do Código Civil.  

 

OJ-SDI1-378 EMBARGOS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO 

MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO  

Não encontra amparo no artigo 894 da CLT, quer na redação anterior quer na 

redação posterior à Lei n.11.496, de 22.06.2007, recurso de embargos 

interposto à decisão monocrática exarada nos moldes do artigo 932 do 

CPC/2015 (artigo 557 do CPC/1973), pois o comando legal restringe seu 

cabimento à pretensão de reforma de decisão colegiada proferida por Turma do 

TST.  

 

OJ-SDI1-392 PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE PROTESTO 

JUDICIAL. MARCO INICIAL.  

O protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do 

artigo 769 da CLT e do artigo 311 do CPC/2015. O ajuizamento da ação, por si 
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só, interrompe o prazo prescricional, em razão da inaplicabilidade do §2º do 

artigo 240 do CPC/2015 (§2º do artigo 219 do CPC/1973), incompatível com o 

disposto no artigo 841 da CLT.  

 

OJ-SDI1-421 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE 

TRABALHO OU DE DOENÇA PROFISSIONAL. AJUIZAMENTO PERANTE A 

JUSTIÇA COMUM ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL N.45/2004. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À 

JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTIGO 85 DO CPC/2015. ARTIGO 20 DO CPC/ 

1973. INCIDÊNCIA.  

A condenação em honorários advocatícios nos autos de ação de indenização 

por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho ou de doença 

profissional, remetida à Justiça do Trabalho após ajuizamento na Justiça 

comum, antes da vigência da Emenda Constitucional nº45/2004, decorre da 

mera sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC/2015 (artigo 20 do 

CPC/1973), não se sujeitando aos requisitos da Lei n.5.584/1970.  

 

Outrossim, relevante consignar as orientações jurisprudenciais da 

subseção II da seção especializada em dissídios individuais do TST que 

tiveram as redações atualizadas: 

 

OJ-SDI 212 AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONSUMAÇÃO ANTES OU 

DEPOIS DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.1.577/97. AMPLIAÇÃO DO 

PRAZO. 

I – A vigência da Medida Provisória n.1.577/97 e de suas reedições implicou o 

elastecimento do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória a 

favor dos entes de direito público, autarquias e fundações públicas. Se o biênio 

decadencial do artigo 495 do CPC/1973 findou após a entrada em vigor da 

referida medida provisória e até sua suspensão pelo Supremo Tribunal Federal 

em sede liminar de ação direta de inconstitucionalidade (ADIn 1753-2), tem-se 

como aplicável o prazo decadencial elastecido à rescisória. (ex-OJ no 17 da 

SDI-2 – inserida em 20.09.2000)  
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II – A regra ampliativa do prazo decadencial para a propositura de ação 

rescisória em favor de pessoa jurídica de direito público não se aplica se, ao 

tempo em que sobreveio a Medida Provisória n.1.577/97, já se exaurira o biênio 

do artigo 495 do CPC/1973. Preservação do direito adquirido da parte à 

decadência já consumada sob a égide da lei velha. (ex-OJ no 12 da SDI-2 – 

inserida em 20.09.2000)  

 

OJ-SDI2-34 AÇÃO RESCISÓRIA. PLANOS ECONÔMICOS  

I – O acolhimento de pedido em ação rescisória de plano econômico, fundada 

no artigo 485, V, do CPC/1973, pressupõe, necessariamente, expressa 

invocação na petição inicial de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal de 1988. A indicação de ofensa literal a preceito de lei ordinária atrai a 

incidência da Súmula 83 do TST e Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.   

II – Se a decisão rescindenda é posterior à Súmula 315 do TST (Res. 07, DJ 

22.09.93), inaplicável a Súmula 83 do TST.  

 

OJ-SDI2-41 AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA “CITRA PETITA”. CABIMENTO  

Revelando-se a sentença "citra petita", o vício processual vulnera os artigos 

141 e 492 do CPC/2015 (artigos 128 e 460 do CPC/1973), tornando-a passível 

de desconstituição, ainda que não opostos embargos declaratórios.  

 

OJ-SDI2-54 MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

CUMULAÇÃO. PENHORA. INCABÍVEL  

Ajuizados embargos de terceiro (artigo 674 do CPC/2015 – artigo 1046 do 

CPC/1973) para pleitear a desconstituição da penhora, é incabível mandado de 

segurança com a mesma finalidade.  

 

OJ-SDI2-78 AÇÃO RESCISÓRIA. CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. 

RESCISÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. AÇÃO ÚNICA. ARTIGO 326 DO 

CPC/2015. ARTIGO 289 DO CPC/1973. 

É admissível o ajuizamento de uma única ação rescisória contendo mais de um 

pedido, em ordem sucessiva, de rescisão da sentença e do acórdão. Sendo 

inviável a tutela jurisdicional de um deles, o julgador está obrigado a apreciar os 



182 

 

 

demais, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.  

 

OJ-SDI2-101 AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, IV, DO CPC/2015. ARTIGO 

485, IV, DO CPC/1973. OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE 

FIXAÇÃO DE TESE NA DECISÃO RESCINDENDA  

Para viabilizar a desconstituição do julgado pela causa de rescindibilidade do 

artigo 966, IV, do CPC/2015 (artigo 485, IV, CPC/1973), é necessário que a 

decisão rescindenda tenha enfrentado as questões ventiladas na ação 

rescisória, sob pena de inviabilizar o cotejo com o título executivo judicial tido 

por desrespeitado, de modo a se poder concluir pela ofensa à coisa julgada.  

 

OJ-SDI2-107 AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA DE MÉRITO. 

SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO 

DA OBRIGAÇÃO.   

Embora não haja atividade cognitiva, a decisão que declara extinta a execução, 

nos termos do artigo 924, I a IV c/c artigo 925 do CPC/2015 (artigo 794 c/c 795 

do CPC/1973), extingue as relações processual e obrigacional, sendo passível 

de corte rescisório. 

  

OJ-SDI2-124 AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, II, DO CPC/2015. ARTIGO 

485, II, DO CPC/1973. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PREQUESTIONAMENTO INEXIGÍVEL.  

Na hipótese em que a ação rescisória tem como causa de rescindibilidade o 

artigo 966, II, do CPC/2015 (artigo 485, II, do CPC/1973), a arguição de 

incompetência absoluta prescinde de prequestionamento.  

 

OJ-SDI2-136 AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO  

A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão 

judicial transitada em julgado supõe a afirmação categórica e indiscutida de um 

fato, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos. O 

fato afirmado pelo julgador, que pode ensejar ação rescisória calcada no artigo 

966, VIII do CPC/2015 (artigo 485, IX, do CPC/1973), é apenas aquele que se 

coloca como premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo, não 
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aquele que se apresenta ao final desse mesmo silogismo, como conclusão 

decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas, para se 

concluir pela existência do fato. Esta última hipótese é afastada pelo artigo 966, 

§1º do CPC/2015 (artigo 485, §2º do CPC/1973), ao exigir que não tenha 

havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial esmiuçando as 

provas.  

 

OJ-SDI2-146 AÇÃO RESCISÓRIA. INÍCIO DO PRAZO PARA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. ARTIGO 774 DA CLT  

A contestação apresentada em ação rescisória obedece à regra relativa à 

contagem de prazo constante do artigo 774 da CLT, sendo inaplicável o artigo 

231 do CPC/2015 (artigo 241 do CPC/1973).  

 

OJ-SDI2-157 AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÕES PROFERIDAS EM FASES 

DISTINTAS DE UMA MESMA AÇÃO. COISA JULGADA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO.  

A ofensa à coisa julgada de que trata o artigo 966, IV, do CPC/2015 (artigo 485, 

IV, do CPC/1973) refere-se apenas a relações processuais distintas. A 

invocação de desrespeito à coisa julgada formada no processo de 

conhecimento, na correspondente fase de execução, somente é possível com 

base na violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988.   

Outrossim, impende destacar a Resolução n.206, de 12 de abril de 2016, 

do TST, que cancelou a sua orientação jurisprudencial n.155 da subseção II 

especializada em dissídios individuais.   

 

OJ-SDI2-155 AÇÃO RESCISÓRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA NA INICIAL. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. 

INVIABILIDADE.  

Atribuído o valor da causa na inicial da ação rescisória ou do mandado de 

segurança e não havendo impugnação, nos termos do artigo 261 do CPC, é 

defeso ao juízo majorá-lo de ofício, ante a ausência de amparo legal. 

Inaplicável, na hipótese, a orientação jurisprudencial da SBDI-2 n.147 e o artigo 

2º, II, da instrução normativa n.31 do TST.  
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Oportuno destacar a Resolução n.204, de 15 de março de 2016, do TST, 

que alterou a Súmula 219 e cancelou a Súmula 285 e a orientação 

jurisprudencial n.377 da subseção I especializada em dissídios individuais. 

 

SÚMULA 219 TST. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. (alterada a 

redação do item I e acrescidos os itens IV a VI na sessão do Tribunal Pleno 

realizada em 15.3.2016)  

I – Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a 

parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da categoria 

profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário 

mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar 

sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família (artigo 14, §1º, da Lei 

n.5.584/1970). (ex-OJ n.305 da SBDI-I).  

II – É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação 

rescisória no processo trabalhista.  

III – São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical 

figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de 

emprego.  

IV – Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência 

submete-se à disciplina do Código de Processo Civil (artigos 85, 86, 87 e 90).  

V – Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual 

sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os 

honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015, 

artigo 85, §2º).  

VI – Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os 

percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de 

Processo Civil.  
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SÚMULA 85 TST. RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL 

PELO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. 

EFEITO (cancelada a partir de 15 de abril de 2016) – Res. 204/2016, DEJT 

divulgado em 17, 18 e 21.03.2016  

O fato de o juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista entendê-lo 

cabível apenas quanto à parte das matérias veiculadas não impede a 

apreciação integral pela Turma do TST, sendo imprópria a interposição de 

agravo de instrumento.  

 

OJ-SDI1-377 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE 

RECURSO DE REVISTA EXARADO POR PRESIDENTE DO TRT. 

DESCABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL (cancelada a 

partir de 15 de abril de 2016) – Res. 204/2016, DEJT divulgado em 17, 18 e 

21.03.2016  

Não cabem embargos de declaração interpostos contra decisão de 

admissibilidade do recurso de revista; não há efeito de interromper qualquer 

prazo recursal.  

 

Por derradeiro, a Resolução n.205, de 15 de março de 2016, do TST, 

que aprovou a Instrução Normativa n.40/2016, dispondo sobre o cabimento de 

agravo de instrumento em caso de admissibilidade parcial de recurso de revista 

no Tribunal Regional do Trabalho. As suas regras são as seguintes: 

 

a) considerando o cancelamento da Súmula n.285 e da Orientação 

Jurisprudencial n.377 da SBDI-1 pelo Pleno do TST;  

 

b) considerando a necessidade de explicitar-se o novo entendimento do 

Tribunal sobre a matéria, a bem da segurança jurídica dos jurisdicionados e da 

imprescindível orientação e planejamento da Presidência dos Tribunais 

Regionais do Trabalho; 
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c) considerando a conveniência de modulação dos efeitos do aludido 

cancelamento para não surpreender as partes, como se impõe da aplicação 

analógica do artigo 896, §17 da CLT; 

 

d) considerando que, não obstante o Código de Processo Civil haja extinto o 

procedimento para disciplinar o incidente de uniformização de jurisprudência 

(IUJ), o instituto continua previsto no artigo 896, §§3º a 6º da CLT; 

 

d) admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte 

impugnar, mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão, 

sob pena de preclusão; 

 

e) se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto 

a um ou mais temas, é ônus da parte interpor embargos de declaração para o 

órgão prolator da decisão embargada supri-la (CPC, artigo 1024, §2º), sob pena 

de preclusão; 

  

f) incorre em nulidade a decisão regional que se abstiver de exercer controle de 

admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista, não obstante 

interpostos embargos de declaração (artigo 93, IX da Constituição Federal de 

1988 e §1º do artigo 489 do CPC/2015); 

 

g) no caso da regra anterior, sem prejuízo da nulidade, a recusa do Presidente 

do Tribunal Regional do Trabalho a emitir juízo de admissibilidade sobre 

qualquer tema equivale à decisão denegatória. É ônus da parte, assim, após a 

intimação da decisão dos embargos de declaração, impugná-la mediante 

agravo de instrumento (CLT, artigo 896, §12), sob pena de preclusão; 

 

h) faculta-se ao ministro relator, por decisão irrecorrível (CLT, artigo 896, §5º, 

por analogia), determinar a restituição do agravo de instrumento ao Presidente 

do Tribunal Regional do Trabalho de origem para que complemente o juízo de 

admissibilidade, desde que interpostos embargos de declaração; e 

  



187 

 

 

i) após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, subsiste o Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência da CLT (artigo 896, §§3º, 4º, 5º e 6º), 

observado o procedimento previsto no regimento interno do Tribunal Regional 

do Trabalho.  

 

Assim, parece-nos claro que o tempo é um fator de influência no ativismo 

judicial do TST como esforço hermenêutico jurisprudencial de adaptação dos 

seus entendimentos consolidados ao CPC/2015. Mesmo diante da veemente 

dedicação do TST e suas salutares adaptações, resta imperfeito tal 

procedimento. 

Com efeito, o novo processo civil foi alinhavado por grandes juristas, 

mas que não conhecem com profundidade as dificuldades processuais da 

Justiça Trabalhista. 

Não há dúvidas quanto à necessidade do desenvolvimento de estudos, 

congressos, seminários, debates e audiências públicas sobre as reais 

influências do CPC/2015 (aplicação supletiva e subsidiária – artigos 769 e 889 

da CLT combinados com o artigo 15 do CPC/2015) ao Processo do Trabalho, 

assim como a elaboração de um Código de Processo do Trabalho, composta 

por juristas trabalhistas, que atenda às especificidades dos operadores do 

Direito que militam na justiça laboral. Parece óbvia a assertiva de que, uma 

Justiça Especial como assim o é a do Trabalho, precisa de um estuário 

processual especializado. Assim, poderemos evitar inúmeros entraves 

processuais resultantes do esforço hermenêutico dos operadores do Direito 

para a consecução da melhor aplicação supletiva e subsidiária do CPC/2015 ao 

Processo do Trabalho. 
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12   CONCLUSÃO  
 

Diante de todos os argumentos fáticos e jurídicos expostos na presente 

tese, defendemos a imperfeição da aplicação supletiva e subsidiária do 

CPC/2015 ao Processo do Trabalho. 

Com efeito, tanto o CPC/1973 quanto o CPC/2015 foram desenvolvidos 

por operadores do direito que não militam e/ou estudam as especifidades da 

área trabalhista com a profundidade necessária. 

Assim, nunca haverá uma perfeita subsunção da lei processual ao caso 

concreto, tanto no viés da aplicação subsidiária quanto na seara da nova 

aplicação supletiva. E, diante desses entraves, apresentamos algumas  

soluções. 

Em primeiro lugar, defendemos a criação de um Código de Processo do 

Trabalho, desenvolvido por advogados trabalhistas, juízes do trabalho, 

procuradores do trabalho, professores, estudiosos e pesquisadores da ciência 

processual laboral. 

É lógico que deverá ser aproveitado o que há de melhor no diploma 

consolidado e na legislação processual esparsa. Ademais, as grandes regras 

do CPC/2015 poderão ser replicadas no estuário processual laboral. 

Não obstante, é inegável que as normas da CLT são insuficientes para 

atender a todas as necessidades processuais laborais. 

Nesse sentido, a comissão de juristas elaboradores do Código de 

Processo do Trabalho viajaria pelo Brasil ouvindo operadores do Direito nas 

mais diversas atuações e estudiosos, visando desenvolver o estuário 

processual trabalhista mais consentâneo com as diversas peculiaridades da 

complexa sociedade brasileira. 

Nesse contexto, há inequívoca necessidade de amplos debates e 

audiências públicas, a serem realizadas no país.  

Ademais, necessário realizar pesquisas de campo da praxe forense para 

verificar as necessidades da Justiça do Trabalho e dos operadores do Direito 

nas diversas regiões do país, que possui dimensões continentais. 

Essa atitude atenderia às especificidades do trâmite processual 

específico, à luz do direito material do trabalho. 
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Dados estatísticos obtidos do processo judicial eletrônico também 

poderiam ser aproveitados para aprimorar a ciência processual laboral assim 

como os avanços tecnológicos poderiam ser utilizados para contribuir com a 

evolução da ciência processual. 

Estudiosos de outras áreas de conhecimento poderão ser convidados 

para essa finalidade. É inegável que conhecimentos de administração de 

empresas, gestão de pessoas, gestão de processos, informática ou engenharia 

poderão contribuir na evolução do processo, com sua respectiva otimização do 

tempo e consecução do acesso à ordem jurídica justa. 

Não se pode olvidar que a Justiça do Trabalho é especializada, o que 

exige um Código específico para um direito material peculiar. Por consectário, 

haveria um fortalecimento do Direito Processual do Trabalho, ratificando a sua 

autonomia como ciência, o que traria maior visibilidade à Justiça do Trabalho e 

maior efetividade à legislação trabalhista.  

Outra solução é reconhecer a seguinte realidade: enquanto não for 

criado e aprovado o Código de Processo do Trabalho (que, se ocorrer, poderá 

demorar longos anos para ser concluído), deve-se estudar com afinco os 

reflexos do CPC/2015 ao Processo do Trabalho, a sua aplicação supletiva e 

subsidiária. 

Nessa toada, defende-se o mesmo esforço, por meio de congressos, 

paletras, seminários, grupos de estudos e comissões temáticas, criadas 

exclusivamente para esse fim.  

Por derradeiro, fundamental destacar que o fator tempo influencia 

veementemente todos os princípios, regras e institutos do Direito Processual do 

Trabalho, conforme verificado nos tópicos dessa tese. 

Deve-se, portanto, dedicar empenho e trabalho para equacionar o tempo 

para aprimorar e desenvolver o processo, assim como a desejada razoável 

duração do processo como direito fundamental. 

Em resumo, o que discutimos é o fator tempo, em seus âmbitos 

extrajurídicos e jurídicos, por ser uma das maiores e mais complexas temáticas 

sociais, ao longo de toda a história da humanidade. 

Com o passar dos anos, as reflexões sobre o tempo tornaram-se cada 

vez mais frequentes. 
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Ousamos dizer que o tempo representa uma das maiores preocupações 

da humanidade. Um grande desafio da sociedade é dimensionar o tempo nos 

diversos aspectos da vida, o que acaba refletindo sobremaneira no Direito, 

especialmente no tempo como direito fundamental do ser humano e a tão 

sonhada efetividade na entrega da prestação jurisdicional.  
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