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RESUMO 
 
 
A conciliação, uma das melhores formas de solucionar os conflitos entre as partes em 

uma demanda judicial, é apresentada, neste estudo, no âmbito da justiça laboral, mais 

precisamente, na cidade de João Pessoa/PB. Em decorrência da verificação de vultosas 

disparidades entre os valores do pedido e do acordo, nas conciliações homologadas nas 

Varas do Trabalho de João Pessoa/PB, propô-se, o presente estudo, através de uma 

pesquisa de campo, a verificar qual a relação percentual entre os mencionados valores 

em processos conciliados em cada uma das Varas do Trabalho da referida cidade. A 

princípio, foi feito um estudo sobre o surgimento dos conflitos trabalhistas na História 

mundial e em nosso país e, posteriormente, sobre a necessidade de uma efetiva 

intervenção estatal, a fim de dirimi-los. A seguir, abordou-se o instituto da conciliação 

como uma das formas de solução dos mencionados conflitos trabalhistas, assim como 

foi feito um estudo de caso através de uma pesquisa sobre a totalidade dos processos 

distribuídos a cada uma das Varas do Trabalho de João Pessoa/PB, onde se verificou a 

que mais homologou acordos, a que menos os homologou e a que obteve maior e menor 

número de acordos cumpridos. Constatou-se, por fim, ainda através da pesquisa de 

campo, a relação percentual entre os valores dos pedidos e dos acordos em 

determinados números de processos, encontrados por intermédio de cálculo estatístico, 

a fim de averiguar se a justiça laboral de João Pessoa/PB, efetivamente, preocupa-se 

com as conciliações homologadas ou faz acordos “a qualquer preço”, com valores 

ínfimos e totalmente desvirtuados do quantum que o empregado alega ter direito na 

petição inicial da reclamação trabalhista, fazendo deste uma parte ainda mais 

hipossuficiente na relação de emprego. 

 

 

Palavras Chaves: conciliação, pedido, acordo. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Conciliation is known as one of the best ways to solve conflicts between demanding 

parts is presented in this study in the scope of the Labour Justice in the city of João 

Pessoa – PB. By verifying a huge discrepancy between what was asked by the employee 

and the value really paid in the conciliatory terms in the Labour Justice in João Pessoa, 

the present study proposes a field research to measure what is the percent value between 

the values cited above in each of the Labour Justice Sections in João Pessoa. To start 

with, a study of the commencement of labour conflicts in world History, as well as the 

embryo of such conflicts in our country has been carried out. Furthermore, we place our 

focus on the study of “conciliation” as one of the possible solutions of such conflicts 

and finally, there has been carried out a case study using as data the amount of 

processes distributed in each of the Labour Justice Sections in João Pessoa where we 

verified which one promoted the biggest number of conciliations, the one which 

promoted less, the one which had the biggest number of conciliations carried out and 

the one which had less. Finally, we verified the percent relationship between what was 

asked by the employee and the value which was agreed in a number of processes. Such 

calculations were possible through a statistics model which made possible to validate 

the hypothesis if the Labour Justice has been really concerned with the agreements 

reached or if it has been promoting agreements under any circumstances with values 

which are well below the employee petitions in the beginning of his plea, turning the 

employee even a smaller part of the labour relationship. 

 

Key words: Conciliation, demand, agreement 
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Introdução 

 

A Justiça do Trabalho não se preocupa, tão-somente, com o tempo de 

duração de uma demanda judicial, mas também com a aproximação das partes em 

conflito, desarmando o espírito belicoso e reduzindo-lhes o espírito de luta através da 

conciliação, um dos aspectos mais importantes de sua atividade jurisdicional. 

Tem-se desenvolvido,em outros países e no nosso, mecanismos 

extrajudiciais de conciliação na esfera trabalhista, precisando-se reconhecer que, 

esgotadas essas alternativas, sempre restará ainda um número excessivo de litígios que 

inevitavelmente desaguarão no leito jurisdicional e que não poderão, em sua totalidade, 

ser solucionados sem graves comprometimentos dos gastos públicos ou da qualidade e 

atuação do Poder Judiciário. 

Portanto, a conciliação judicial, especialmente aquela que possa ser 

obtida logo no início do procedimento em juízo, continua sendo bastante desejável, por 

razões de funcionalidade do próprio sistema. 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar, através de um 

estudo de caso nas Varas do Trabalho de João Pessoa/PB, a relação percentual entre o 

valor  pleiteado pelo empregado em primeira instância na Justiça do Trabalho e o valor 

a que o mesmo se submete em um acordo (valor do pedido versus valor do acordo). Pela 

referida análise, verificar-se-á se os pedidos formulados pelo empregado, na justiça 

laboral de João Pessoa/PB, no ano de 2001, pelo menos, aproximaram-se do quantum a 

que o mesmo afirmou fazer jus ou se serviram, tão-somente, para comprovar a 

existência de lides simuladas1. 

Devido a nossa experiência profissional, observamos, na justiça 

trabalhista de primeira instância de João Pessoa/PB, vultosa quantidade de acordos 

homologados pelos magistrados trabalhistas deveras aquém do valor pleiteado pelo 

empregado na petição inicial, tendo, daí, surgido o interesse em elaborar o presente 

estudo, a fim de verificarmos qual o percentual predominante entre o valor do pedido e 

do acordo. 

                                                 
1 OLIVEIRA, Luiz Eduardo Vieira. A lide simulada na justiça do trabalho. Disponível em 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2849>, acesso em 25/03/2002. 
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Assim, a presente dissertação assume a forma de uma pesquisa 

exploratória, que tem como objetivo:  

“o aprimoramento de idéias ou a descobertas de intuições. Seu 
planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 
Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: a) levantamento 
bibliográfico; b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências 
práticas com o problema pesquisado e c) análise de exemplos que 
estimulem a compreensão”2. 

O estudo refere-se ao ano de 2001, em decorrência de ter sido o ano 

totalmente findo mais recente, quando se iniciou a elaboração do presente trabalho. 

Várias podem ser as causas identificadoras de disparidade entre o valor 

do pedido e do acordo em uma reclamação trabalhista, como, por exemplo, a elaboração 

de pedido por parte de causídicos, sem que o empregado tenha qualquer conhecimento 

ou pressão por parte de advogados e magistrados em audiência, a fim de que o 

empregado faça um acordo. O empregado, nesse caso, torna-se uma parte ainda mais 

hipossuficiente em uma discussão sobre relação de emprego. 

No entanto, há casos em que o empregado age de má-fé, procurando a 

justiça laboral já sabendo que não tem direito a nada, muitas vezes, sem jamais ter 

trabalhado para a parte ex-adversa. Nesse caso, mesmo que haja a discrepância entre o 

valor do pedido e do acordo, o empregado ainda está ganhando, mesmo ilicitamente, 

gerando um enriquecimento sem causa, abominável por todas as vertentes do Direito. 

A observação de como ocorre a conciliação - sociologicamente falando- 

tem grande importância, a fim de que possamos verificar se a mesma tem atendido à sua 

função social: fazer com que, pelo menos, uma das partes, de certa forma, esteja 

satisfeita com a homologação do acordo. 

Um acordo bem sucedido, junto à Justiça do Trabalho, pode responder às 

expectativas do empregado, pois, ao invés deste esperar meses ou anos por uma decisão 

acerca dos pleitos pelo mesmo formulados, recebe, muitas vezes, até no mesmo dia, 

determinada quantia que irá suprir as necessidades daquele momento, pelo menos. 

O empregador também pode ser favorecido com um bom acordo, pois, 

apesar de ter a obrigação de antecipar um pagamento que poderia ser adiado por uma 

sentença, possui, geralmente, um ganho econômico, que é um preço pago pelo 
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empregado em antecipar o adimplemento de seus direitos, muitas vezes, recebendo a 

menor parte. 

Acerca do assunto, comenta Wagner D. Giglio3: 

A nosso ver, entretanto, do ponto de vista jurídico, a maior e mais 
relevante objeção geral oposta à conciliação, quanto ao conteúdo, se 
refere à grande possibilidade de injustiça: paga o empregador mais do 
que deve ou recebe o empregado menos do que lhe cabia por direito. 
Muito raramente o acordo corresponderia, com exatidão, ao que 
determina a lei. 

Portanto, os objetivos específicos do presente trabalho são: 

1) averiguar a existência de acordos ínfimos na Justiça do Trabalho de 

primeira instância em João Pessoa/PB; 

2) identificar a Vara do Trabalho, dentre as seis existentes em João 

Pessoa/PB, que mais homologou acordos em 2001, assim como a Vara do Trabalho que 

mais obteve acordos homologados devidamente cumpridos. Destarte, pode-se averiguar 

se quem mais fez acordos mais viabilizou o cumprimento dos mesmos; 

3) verificar se os acordos de baixo valor homologados na Justiça do 

Trabalho de João Pessoa/PB fizeram do empregado, no ano de 2001, uma parte ainda 

mais hipossuficiente nos dissídios individuais. 

Faremos, na concepção da autora Ana Lucia Sabadell4, uma “leitura 

externa” do Direito, examinando as relações entre este e a sociedade, no entanto isso 

não quer dizer que estaremos alheios aos institutos jurídicos que regem a matéria 

atinente ao presente estudo, mas nos preocuparemos muito mais com a influência destes 

institutos jurídicos no meio social. 

Acerca do assunto, dispõe a mencionada autora: 

Olhar o direito “de fora”, não significa que o pesquisador seja livre ou 
neutro e que se encontre desvinculado de qualquer instituição e 
sistema teórico. Quando se diz que a abordagem sociológica observa o 
direito “de fora”, isto quer dizer que o pesquisador procura olhar o 
direito, abandonando por um momento a ótica do jurista, e colocando-
se numa outra perspectiva, que pode ser a política, a econômica, a 
social, dependendo do tipo de análise que ele está fazendo. 

                                                                                                                                               
2 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 2.ed.São Paulo: Atlas, 1989, p.45. 
3 GIGLIO, Wagner D.. A conciliação nos dissídios individuais do trabalho.2.ed.Porto Alegre:Síntese, 
1997, p.41. 
4 SABADELL, Ana Lucia. Manual de sociologia jurídica - introdução a uma leitura externa do 
direito.São Paulo:Revista dos Tribunais,2000,p.50. 
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O presente trabalho não estará adstrito ao que o Professor Luciano 

Oliveira5, em autoria conjunta com Affonso Cezar Pereira, denomina de normatização 

da vida social, ou seja, preocupado apenas com a óptica jurídica e social, pelo fato de, 

muitas vezes, as normas jurídicas se encontrarem deveras distantes da realidade social 

pelas mesmas regulamentadas.  

A normatização da vida social, como se vê, decorre do fato de que a 
cultura jurídica dogmático-positivista privilegia com exclusividade o 
estudo da norma jurídica em si, descuidando do estudo da norma no 
mundo. Trata-se, assim, de uma concepção da ciência do direito 
enquanto uma ciência da forma normativa, que ao antepor entre si e a 
realidade o viés da norma, corre o risco de produzir um conhecimento 
desvinculado – e às vezes mesmo longiquamente distante – das 
práticas sociais concretas. 

A fim de atingirmos os objetivos a que se propõe o presente trabalho, 

iniciamos o mesmo com uma exposição, no primeiro capítulo, do surgimento dos 

conflitos trabalhistas e da justiça especializada para dirimi-los, assim como das formas 

de solução dos conflitos trabalhistas, destacando a conciliação, objeto desta pesquisa. 

No segundo capítulo, tratamos, especificamente, do instituto da 

conciliação como uma das formas de solucionar os conflitos, trazendo-a para o campo 

da justiça laboral. Vale ressaltar, no entanto, que o presente estudo deteve-se ao 

mencionado instituto nos dissídios individuais do trabalho e tão-somente no que diz 

respeito às reclamações trabalhistas, não abrangendo dissídios coletivos, ação de 

reparação de danos morais, ação de consignação em pagamento ou ações de 

cumprimento.  

No terceiro capítulo, realizamos um estudo de caso sobre a conciliação 

trabalhista na Justiça do Trabalho de João Pessoa, no ano de 2001. 

A princípio, analisamos os processos entre o universo total dos 

distribuídos em cada uma das seis Varas do Trabalho da mencionada cidade. Dentre 

todos os processos distribuídos, averiguamos  quantos foram conciliados e, destes, 

quantos foram cumpridos. 

                                                 
5OLIVEIRA, Luciano e PEREIRA, Affonso Cezar. Conflitos coletivos e acesso à justiça. 
Recife:Massangana,1988,p.18. 
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A pesquisa, nesse caso, foi possível sobre a totalidade dos processos 

distribuídos, pelo fato dessa informação estar disponível no portal do Tribunal Regional 

do Trabalho da 13a Região6. 

A posteriori, no mesmo capítulo, realizamos um estudo sobre a relação 

entre o valor do pedido e o do acordo em cada uma das Varas do Trabalho de João 

Pessoa/PB, em 2001. Nesse caso, não foi possível uma verificação sobre a totalidade 

dos processos distribuídos, pois tivemos que analisar in loco os elementos mencionados, 

ou seja, valor de pedido e valor de acordo. A disponibilidade de tempo e de 

acessibilidade aos processos que já se encontravam no arquivo não permitiram uma 

análise sobre a totalidade dos mesmos, motivo pelo qual utilizamos cálculo estatístico, 

para chegarmos a um número plausível que retratasse a realidade.  

No quarto e último capítulo, apresentamos as conclusões a que podemos 

chegar com a análise dos resultados obtidos nos processos conciliados na Justiça do 

Trabalho de João Pessoa/PB, em 2001, tendo por base o percentual que prevaleceu nas 

conciliações trabalhistas homologadas em primeira instância. 

Em seguida, seguem as referências bibliográficas utilizadas, para 

embasar doutrinariamente o presente estudo, esclarecendo que é deveras escassa a 

bibliografia específica no que diz respeito à conciliação nos dissídios individuais 

trabalhistas. 

Portanto, o estudo se propõe a mostrar a realidade do que ocorre nas 

conciliações trabalhistas na cidade de João Pessoa/PB, espelhando a importância dada, 

pelo empregado, ao que pensa fazer jus, no momento em que procura a justiça laboral, 

face aos valores a que se submete em uma conciliação. 

Não há sombra de dúvidas que existem bons e maus trabalhadores. 
Muitos usam da justiça para processar empregadores que sempre 
pagaram corretamente os direitos de seu subordinado, mas que, talvez 
por um equívoco, não tomam as medidas necessárias e corretas para 
com esse mau trabalhador, para prevenir-se de tal acontecimento. O 
papel do advogado nessas horas é complicado. Muitos ingressam com 
reclamações trabalhistas alegando diversas mentiras7. 

                                                 
6 [http://www.trt13.gov.br] 
7 STOPASSOLA, Ariel. A importância da justiça trabalhista brasileira na vida do empregado e o trâmite 
do processo nesta justiça especializada. Disponível em 
[http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2217], acesso em 11/10/2001. 
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A conciliação que tende a favorecer todas as partes, em um processo, não 

pode servir de “máquina de fazer dinheiro”, através da qual o empregado receberá 

obrigatoriamente alguma quantia, ficando o seu advogado com uma parte, muitas vezes,  

igual àquela que é paga a seu cliente. 

Se assim for, a conciliação, na Justiça do Trabalho, fugirá completamente 

da finalidade social que possui: tentar amenizar o sofrimento dos mais necessitados, 

com recebimento de quantias justas ou, pelo menos, aproximadas do valor que o 

empregado pensava ter direito. 

Obviamente, o empregado não deverá se iludir ao ponto de achar que 

poderá receber, em acordo, o total ou algo muito próximo da quantia que ele próprio 

considera devida, pois, nesse caso, seria evidente que não adviria nada vantajoso da 

conciliação para a parte contrária, e o reclamante, por sua vez, não estaria fazendo nem 

uma concessão recíproca, elemento que é inerente a uma verdadeira transação. 

No entanto, o que não se deve tolerar é que o empregado se submeta a 

acordos ínfimos diante do que pleiteia na Justiça do Trabalho ou que certos advogados 

se valham dessa mesma justiça, para lograr proveito pessoal em detrimento dos 

interesses de seu cliente, resultando, assim, na descrição exposta pelo autor Nelson 

Saldanha8, que define grande parte dos advogados que atuam na Justiça do Trabalho, 

lamentavelmente, com toda razão: 

O espírito formalista do advogado ao lado da disponibilidade 
(necessidade ou capacidade de tomar esta ou aquela posição), pode 
degenerar na chicanice, que, para os advogados sem ética e dispostos 
a “vencer” a todo custo, se transforma em tática habitual. 

                                                 
8 SALDANHA, Nelson. Sociologia do direito. 4.ed..  Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.213. 
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1.1 Dos conflitos  

Desde os primórdios, o homem, por sua essência e natureza, luta por 

aquilo que pensa ser seu de direito ou, mesmo não lhe pertencendo, que responda a suas 

expectativas, saciando todas as suas necessidades. 

Reportamo-nos, na História, à época em que o homem deveria caçar, 

para que pudesse prover a sua subsistência, bem como a de sua família. Se, nessa 

oportunidade, aparecesse alguém ou algo que tentasse impedi-lo de saciar a sua fome e 

a de sua família, certamente, o mesmo lutaria, entraria em conflito com quem quer que 

fosse, para resguardar o seu direito sobre a caça, afinal, se esta não resolvesse todos os 

problemas daquele homem, naquele momento, pelo menos, atenuaria muito sofrimento, 

por isso, valeria lutar pela mesma. 

Então, desde que o homem passou a existir, precisando, apenas, de que o 

mesmo se sinta injustiçado, ele tende a lutar por aquilo que acredita ser seu, embora 

muitas pessoas se acomodem e prefiram não entrar em conflito com quem quer que seja, 

mesmo sabendo que, agindo assim, poderá estar perdendo algo. Até mesmo os animais 

possuem instinto, para entrar em conflito, em busca do que lhe pertence ou deveria 

pertencer-lhe. 

A expressão conflito é originária do latim conflictus e significa “profunda 

falta de entendimento entre duas ou mais partes; estado provocado pela coexistência de 

dois estímulos que disparam reações mutuamente excludentes”9, que pode ser analisada 

em um contexto sociológico, em que se constata ser inerente à pessoa humana sempre 

que a mesma percebe ter um direito ameaçado, seja no aspecto social, econômico, moral 

                                                 
9HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico houaiss da língua portuguesa, versão 1.0. São Paulo: 
Objetiva, 2001. 
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ou jurídico, principalmente nos dias atuais, quando presenciamos tantas injustiças sob 

tantos aspectos. 

Tendo passado o tempo em que se fazia justiça com as próprias mãos, 

quando, conforme a Lei de Talião, as questões eram discutidas “olho por olho, dente por 

dente”, atualmente, se, de alguma forma, sentimo-nos injustiçados, devemos procurar 

aqueles que têm competência, para dirimir os conflitos que nos afligem, ou seja, o 

Estado, através do Poder Judiciário. 

Os conflitos relativos ao presente estudo são de natureza trabalhista, 

sendo, portanto, competente para dirimi-los o Poder Judiciário Trabalhista, mais 

comumente denominado de Justiça do Trabalho. 

 

1.2 Surgimento dos conflitos trabalhistas 

Pode-se afirmar que a relação de trabalho é uma das relações mais 

delicadas e complicadas que existem no mundo jurídico, pois sempre envolve partes 

detentoras de diferentes situações econômicas, gerando, há muitos anos, conflitos nem 

sempre passíveis de soluções amigáveis. 

Assim, mister se faz uma análise, no decorrer do tempo, do surgimento e 

da tentativa de pacificação dos conflitos trabalhistas. 

 

1.2.1 A era pré-industrial 

Na sociedade pré-industrial, período em que os nobres não se dedicavam 

ao labor, não existiam normas que protegessem as relações de trabalho. 

A servidão, que veio após a escravidão, à época do feudalismo, chamada 

por Eduardo Gabriel Saad10 de “manifestação medieval – caracterizada pela vinculação 

do homem à terra”, diferiu da mesma pelo fato de não mais considerar o homem uma 

coisa e por retribuir, de alguma forma, o trabalho desempenhado pelo mesmo. 

                                                 
10SAAD,Eduardo Gabriel. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTR, São Paulo, 2000, p.32. 
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Segundo Saad11, “o uso da terra, pelo servo, era retribuído com produtos 

da agricultura, com serviços e, até mesmo, em certos momentos, com dinheiro”.  

Os donos das terras ofereciam, então, uma certa proteção aos 

trabalhadores que labutavam em suas propriedades, mas não estavam preocupados com 

o bem-estar dos mesmos, e sim com a segurança de suas terras, contra os eventuais 

saqueadores, por exemplo.  

Como pagamento por essa proteção e pela fixação na terra, os servos 

tinham a obrigação de entregar parte da produção rural aos seus senhores, podendo a 

servidão, portanto, ser considerada uma escravidão mais organizada politicamente, 

época em que “o trabalho era considerado um castigo” 12. 

Após a era da servidão, pode-se dizer que houve uma maior liberdade do 

trabalhador, embora não se pudesse considerar, ainda, que as relações de trabalho 

estivessem organizadas a ponto de serem protegidas por normas jurídicas.  

O que ocorreu foi o surgimento das corporações de ofício, que eram 

formadas por trabalhadores de um mesmo ramo e uma mesma localidade e possuíam as 

seguintes características: estabelecer uma estrutura hierárquica; regular a capacidade 

produtiva e regulamentar a técnica de produção.  

Verifica-se, portanto, que nas, corporações de ofício, existia uma melhor 

organização em termos de normas a serem seguidas por determinada categoria de 

trabalhadores. 

As mencionadas corporações eram divididas em três categorias: os 

mestres, os companheiros e os aprendizes. 

Os mestres eram considerados os mais importantes da corporação, 

equiparados aos empregadores de hoje, que possuíam uma melhor condição financeira, 

executavam uma obra dentro dos regulamentos da corporação e, por essa razão, eram 

escolhidos para comandar a mesma. 

                                                 
11 SAAD,Eduardo Gabriel.Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTR, 2000, p.13. 
12 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho,13.ed., São Paulo:Atlas, 2001,p.34. 
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Os companheiros eram trabalhadores livres, que eram contratados pelos 

mestres, recebendo salários deles, e os aprendizes eram aqueles que recebiam, também 

dos mestres, os ensinamentos, para aprender o ofício, a atividade desempenhada na 

corporação, a fim de que, no futuro, pudessem ter uma profissão. Os pais dos aprendizes 

pagavam altas taxas, para os mestres ensinarem a seus filhos; se estes assimilassem bem 

o que os mestres lhes ensinavam, passavam ao grau de companheiro, e este, para passar 

ao grau de mestre, tinha que ser aprovado em um difícil exame, que também era pago. 

Apesar dessas corporações tratarem os empregados com muito mais 

decência que à época da escravidão e servidão, pode-se dizer que as mesmas eram 

bastante autoritárias, muito mais preocupadas com seus interesses que com a proteção 

ou bem-estar dos trabalhadores. 

Essa foi uma época da História marcada pelo Mercantilismo, de 1450 a 

1750, na Europa, quando a fonte de toda a riqueza era o ouro e a prata, e a indústria, 

para produzir mais estes metais, passou a se desenvolver cada vez mais, multiplicando 

as corporações de ofício.  

Após essa era, surgiu a Escola Fisiocrática, em 1780, em reação ao 

Mercantilismo, defendendo que todos tinham o direito a trabalhar livremente, bem 

como dispor dos produtos de seu trabalho. O lema fisiocrático era laisser faire, laisser 

passer, que iria definir, mais tarde, o pensamento da Revolução Francesa. 

Ocorrida em 1789, essa revolução defendia a liberdade do homem e 

acreditava que o mesmo não deveria mais estar sujeito às condições de trabalho 

impostas pelos que compunham as corporações de ofício, quando as mesmas 

começaram a ser suprimidas. 

Surgiu, ainda àquela época, a Escola Clássica Liberal, de 1723 a 1790, 

tendo como representante Adam Smith, a qual defendia que o trabalhador era dono do 

produto manufaturado adquirido com seu esforço e que a divisão do trabalho era fonte 

de prosperidade geral. 

Como se vê, a idéia de trabalho exageradamente subordinado vai, aos 

poucos, perdendo força. 
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Em 1791, sob a influência do pensamento surgido na Revolução 

Francesa, foi criado o Decreto d´Allarde, aduzindo que todas as corporações de ofício 

deveriam deixar de existir. No entanto, várias pessoas tinham interesse na manutenção 

das mesmas, como os mestres, por exemplo, que ganhavam muito dinheiro com o labor 

nelas desenvolvido.  

Não tendo o Decreto d´Allarde conseguido coibir a existência das citadas 

corporações, surgiu a Lei de Chapelier que acabou, de uma vez por todas, com as 

corporações de ofício, dando mais liberdade aos trabalhadores, tendo Amauri Mascaro 

Nascimento13 concluído sobre a mesma que:  

a) as corporações que se formaram tiveram por fim aumentar o “preço 
da jornada de trabalho”, impedir as livres convenções entre os 
particulares, fazendo-os concordar com contratos de adesão em 
ameaça à ordem pública; b) não deveria haver mais corporações no 
Estado e no seu lugar deveria existir apenas o interesse particular de 
cada indivíduo; c)impunha-se a necessidade de uma convenção livre 
de indivíduo para indivíduo para fixar a jornada de trabalho de cada 
trabalhador; d) indispensável se tornava uma lei para coibir esses 
abusos. 

 

1.2.2 A Revolução Industrial 

O mencionado fim das corporações de ofício foi uma das grandes causas 

da consolidação da Revolução Industrial, um marco na História mundial, para a criação 

de normas que protegessem o trabalhador. 

Também surgido no século XVIII, esse movimento revolucionário fez 

com que a força muscular do homem, no trabalho, fosse substituída pelas forças 

motrizes, permitindo a evolução do maquinismo.  

A essa época, surgiu a máquina a vapor como fonte energética, embora a 

mesma já existisse de uma forma bem rudimentar. Esta máquina foi descoberta por 

Thomas Newcomem, em 1712, quando foi utilizada, para bombear água das minas de 

carvão inglesas. Na segunda metade do século XVIII, James Watt introduziu-lhe 

importantes aperfeiçoamentos.  

                                                 
13 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho.17.ed.,São Paulo:Saraiva,2001,p.27 
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Registrou-se que essa foi uma época em que “ocorriam muitos acidentes 

de trabalho, além de várias doenças decorrentes dos gases, da poeira, do trabalho em 

local encharcado, principalmente a tuberculose, a asma e a pneumonia”14, deixando o 

trabalhador, além de insatisfeito, muito doente. Se este precisasse parar de trabalhar, por 

causa da enfermidade, durante o período de inatividade, não percebia salário, e, desse 

modo, passou a existir insegurança, pois não havia legislação alguma que o amparasse, 

e os empregadores não demonstravam qualquer interesse, para que essas leis existissem. 

Surgiu também, nessa época, a máquina de fiar, quando o trabalho, antes 

manual, era, então, feito com muito mais rapidez e por um número bem menor de 

trabalhadores, aniquilando, assim, vários postos de trabalho, causando desemprego em 

massa. 

Nesse ritmo de progresso técnico, em 1880, surgiu a eletricidade, fato 

que também provocou uma necessidade dos trabalhadores se adaptarem às novas 

condições de trabalho, como, por exemplo, o aumento do número de horas laboradas 

pelo trabalhador, pois, se antes se tinha que parar o trabalho por causa da escuridão, 

com a chegada da eletricidade, esse fato não mais era problema, fazendo com que o 

número de horas trabalhadas pelo empregado aumentasse cada vez mais, o que se pode 

constatar com Amauri Mascaro Nascimento15, quando aduz que: 

Os empregadores tomavam a iniciativa de, segundo seus próprios 
interesses, estabelecer o número de horas de trabalho que cabia aos 
empregados cumprir. Não havia distinção entre adultos, menores e 
mulheres ou mesmo entre tipos de atividades penosas ou não. 

As máquinas surgidas com a Revolução Industrial fizeram com que a 

especialização artesanal no trabalho se tornasse desnecessária, ocasionando a migração 

da vida do campo, quando não mais existia trabalho, e a vida passou a ser uma miséria.  

Os trabalhadores, então, passaram a viver onde existiam as fábricas, 

resultando em uma grande concentração humana em torno das mesmas. Por essa razão, 

houve excesso de mão-de-obra, e os salários se tornavam cada vez mais baixos, gerando 

uma condição subumana de vida. 

                                                 
14MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho,13.ed., São Paulo:Atlas, 2001,p.36. 
15 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho.17.ed.,São Paulo:Saraiva,2001,p.19. 
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Como bem afirma Eduardo Gabriel Saad16, com a Revolução Industrial, 

“a liberdade de contratar ou de trabalhar, conquistada pelos antigos servos, artesãos e 

aprendizes, logo se convertera na liberdade de morrer de fome”. 

Ainda opinando sobre a época da Revolução Industrial, Manus17 alega 

que:  

àquela época, sob a inspiração da Revolução Francesa, imperava a 
idéia do liberalismo econômico, que influía na postura jurídica 
igualmente liberal. Isto significa que por meio deste liberalismo 
ocorria total omissão do Estado no que se refere às relações entre as 
pessoas, dando-se total ênfase à autonomia da vontade. 

Já Amauri Mascaro Nascimento18, também se referindo à época ora 

citada, expõe que “o governo é simples intermediário entre o povo e a vontade geral, à 

qual lhe cabe dar cumprimento, com um mínimo de interferência e com o máximo 

empenho no sentido de assegurar a liberdade civil e política”. 

Denota-se, portanto, que a vida do trabalhador estava cada vez mais 

insuportável diante de tantas injustiças cometidas pelos empregadores, e a intervenção 

do Estado era, então, essencial. 

 

1.2.3 A Posição do Estado quanto ao crescimento dos conflitos trabalhistas 

Por causa da exagerada exploração do trabalhador, e das péssimas 

condições de trabalho provocadas pela competição no mercado de trabalho com as 

máquinas, os empregados passaram a agir contra a ação dos empregadores. 

A essa época, conforme aduz Eduardo Gabriel Saad19, “um conjunto de 

acontecimentos sociais despertou o Estado da letargia em que mergulhara o ideário 

liberal na sua pureza dos primeiros tempos; o Estado renunciou ao seu papel de apático 

espectador das lutas entre o capital e o trabalho”. 

Foi esse o cenário em que nasceu o Direito do Trabalho, como um ramo 

do Direito responsável pela regulamentação das relações existentes entre empregado e 

                                                 
16 SAAD,Eduardo Gabriel.Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTR, São Paulo, 2000, p.33. 
17 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho, 6.ed., São Paulo:Atlas, 2001,p. 
18 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho.17.ed.,São Paulo:Saraiva,2001,p.23. 
19 SAAD,Eduardo Gabriel.Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTR, São Paulo, 2000, p.34. 
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empregador e o Direito Processual do Trabalho sendo, este, o ramo do Direito 

responsável pela solução dos conflitos porventura existentes na relação de trabalho entre 

empregado e empregador. 

O Direito do Trabalho ramifica-se em Direito Individual e Direito 

Coletivo do Trabalho, sendo aquele o que regula o contrato de trabalho, fixando 

direitos, obrigações e deveres das partes, vinculando, sempre, a força de trabalho ao 

sistema sócio-econômico em que vive o país onde o trabalhador desempenha suas 

atividades. 

A estrutura conceitual e normativa do Direito Individual do Trabalho, 

que é o que interessa ao nosso estudo, constrói-se a partir da constatação fática da 

diferenciação sócio-econômica e de poder entre os dois sujeitos da relação jurídica 

central desse ramo jurídico – empregado e empregador. 

Já o Direito Coletivo do Trabalho regula não o contrato de trabalho em 

si, mas as relações entre organizações coletivas de empregados e empregadores. 

Aduz Sérgio Pinto Martins20, ainda sobre a época do surgimento do 

Direito do Trabalho no mundo jurídico, que: 

Num primeiro momento, o Estado ordenava às partes que chegassem a 
um acordo sobre a volta ao trabalho mediante conciliação obrigatória. 
Isto não chegou, porém, a produzir os resultados desejados. Passou-se, 
então, à fase de mediação, em que o Estado designava um seu 
representante para participar das negociações como mediador. 
Posteriormente, o Estado, em vez de designar um mediador, passou a 
indicar um árbitro para julgar a controvérsia existente entre as partes. 

Vários acontecimentos estimularam os trabalhadores a reivindicar seus 

direitos, bem como evitar tanta exploração no desempenho de suas funções, até então 

existentes.  

Como exemplo desses acontecimentos, podemos citar a publicação do 

Manifesto Comunista de Marx e Engels, o qual estimulou os trabalhadores à união, bem 

como a Revolução Popular Francesa de 1848, a qual iniciou um segundo período da 

história do Direito do Trabalho: o da contestação ao Liberalismo. 

                                                 
20 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho, 7.ed.,São Paulo:Atlas, 1998,p.31 
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A Igreja também passa a se preocupar com a situação do trabalho 

subordinado, e, em 1891, o Papa Leão XIII cria a Encíclica rerum novarum, em que 

foram traçadas regras para a intervenção estatal na relação entre trabalhador e patrão. 

A assinatura do Tratado de Versalhes, que marcou o fim da Primeira 

Guerra Mundial, previu a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, 

ocasião em que a tão preocupante e desgastada relação entre patrão e empregado passou 

a ser tratada e discutida internacionalmente. 

O mencionado organismo internacional, na 4a Conferência dos Estados 

da América Membros da OIT, em Montevidéu, no ano de 1949, aprovou resolução que 

tratou dos Tribunais do Trabalho, prevendo, no item 10, o esforço que os mesmos 

deveriam dedicar à solução dos conflitos trabalhistas, mencionando, inclusive, a 

conciliação: 

Os tribunais do trabalho deveriam esforçar-se para solucionar os 
conflitos jurídicos do trabalho por mediação e conciliação, antes de 
decidi-lo por sentença ou acórdão21.  

1.2.3.1 A Justiça do Trabalho no mundo 

A Justiça do Trabalho surgiu da necessidade de criar-se um órgão 

jurisdicional capaz de solucionar os conflitos entre trabalhadores e empregadores de 

modo simples, informal, célere, eficaz e gratuito, em contraste com a Justiça Comum, 

quase sempre onerosa, formalista e lenta. 

Além disso, a Justiça do Trabalho, em sua origem, integra-se por 

magistrados, naturalmente, mais sensíveis às questões sociais, os quais não raro 

requerem soluções fundadas no juízo de eqüidade, característica que importa a 

interpretação criativa da realidade social, e não a mera aplicação automática e fria das 

normas jurídicas, o que não quer dizer que são levados a proferir decisões fundadas no 

seu sentimento pessoal ou puramente emotivo. 

Apesar de o Brasil estar entre os países em que a mencionada Justiça 

existe como um ramo do Poder Judiciário independente, responsável, tão-só, pelas 

contendas trabalhistas, não foi aqui que a mesma surgiu.  

                                                 
21 SÜSSEKIND, Arnaldo. Tribunais do Trabalho no direito comparado e no Brasil. Revista Ltr – 
Legislação do Trabalho. São Paulo. v.63, n.11, p.1447-1453, Novembro/1999, p.1447. 
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A Justiça Laboral já existia na França e em vários outros países de língua 

francesa, sob a forma dos Conseils de Prud´hommes (1806), com composição paritária, 

que data do tempo de Napoleão e tinha a finalidade de solucionar reclamações 

trabalhistas mediante tentativa de conciliação, com força de julgamento definitivo.  

Na atualidade, existe, também, tendo composição paritária ou não, em 

países  como a Itália (1878- Probiviri), a Grã-Bretanha(1964 – Industrial Tribunal), a 

Alemanha (1934 – Arbeitgerichte), a Espanha (1926- Comites Paritarios para 

Conciliación y Regilamentación del Trabajo), Portugal (1931 – Tribunais de Árbitros 

Avindores), o México (1915- Conselhos de Conciliação e o Tribunal de Arbitragem), a 

Argentina (1944 –Comissões de Conciliação e Arbitragem)22, assim como a Bolívia ( 

Judicatura del Trabajo y de la Seguridad Social), o Chile e a Colômbia, O México 

(Juntas de Conciliación y Arbitrage) e o Peru (Jueces de Paz Letrados; Jueces de 

Trabajo; Salas de Trabajo)23. 

A composição de alguns dos mencionados órgãos que compõem a Justiça 

do Trabalho, no Direito Comparado, foi-nos dada por Arnaldo Süssekind,24, 

informando-nos que, na França, quanto ao Conseils de Prud´hommes: 

em cada tribunal de grande instância funciona pelo menos um desses 
conselhos, integrados, exclusivamente, por empregadores e 
trabalhadores, eleitos por cinco anos. Em cada um deles há um setor 
para a tentativa obrigatória de conciliação e um setor e julgamento, 
subdividido em seções de enquadramento, indústria, comércio, 
agricultura e atividades diversas. Em caso de empate, um juiz do 
respectivo tribunal dá o seu voto decisivo.  

Os Arbeitgerichte, na Alemanha, são compostos por juizados locais, 

Tribunais Regionais e Tribunal Federal do Trabalho. As controvérsias jurídicas tratadas 

por estes órgãos ocorrem entre empregadores e respectivos comitês das empresas de que 

fazem parte. 

Na Grã-Bretanha, existem os Industrial Tribunals, que são órgãos de 

primeira instância na Inglaterra, no País de Gales e na Escócia, compostos por um juiz 

togado, um representante dos empregadores e outro dos trabalhadores, e os Employment 

                                                 
22 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho, 7.ed.,São Paulo:Atlas, 1998, p.45/47 
23 SÜSSEKIND, Arnaldo. Conflitos trabalhistas in Revista Jurídica Consulex, n°35, Novembro de1999 in 
Biblioteca Jurídica Virtual CD-ROM, Brasília:Consulex, 2001.  
24 SÜSSEKIND, Arnaldo. Conflitos trabalhistas in Revista Jurídica Consulex, n°35, Novembro de1999 in 
Biblioteca Jurídica Virtual CD-ROM, Brasília:Consulex, 2001. 
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Appeals Tribunals, que julgam os recursos contra decisões proferidas nos Industrial 

Tribunals . 

Os tribunais trabalhistas, nos mencionados países, têm composição 

paritária e só julgam questões de direitos individuais do trabalhador, não decidindo, 

portanto, controvérsias de direito coletivo. 

Na Espanha, os órgãos competentes para a solução dos conflitos 

trabalhistas são os Juzgados de lo Sócial, exercido por um juiz togado; as Salas de lo 

Social de los Tribunales Superiores de Comunidad Autónoma, órgão colegiado, 

competente para julgar os recursos oriundos das decisões proferidas na primeira 

instância; a Sala de lo Social de la Audiência Nacional, instância superior, com âmbito 

nacional e sede em Madrid, competente para julgar as controvérsias sindicais ou 

coletivas de direito, e a Sala del Social del Tribunal Supremo, que também julga 

recursos, mas estes são denominados de recursos de cassação. 

Os mencionados órgãos são competentes, para julgar tanto os dissídios 

individuais e coletivos de natureza trabalhista como questões relativas à seguridade 

social. 

Em Portugal, os Tribunais de Árbitros Avindores são compostos por dois 

juízes, escolhidos entre associações patrimoniais e de trabalhadores e competentes para 

apreciar, tão-somente, matéria de fato. Das suas decisões, cabe recurso para a Seção 

Social do Tribunal das Relações e, destes, excepcionalmente, para a seção Social do 

Supremo Tribunal de Justiça. 

Na América do Sul, além do Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, a 

Colômbia e o Peru possuem Tribunais do Trabalho para a solução dos conflitos 

trabalhistas de caráter jurídico, e, nos mencionados países, também há o duplo grau de 

jurisdição nos próprios Tribunais do Trabalho, com exceção do Chile e da Colômbia, 

em que só existem Tribunais do Trabalho para o primeiro grau de jurisdição; o segundo 

grau é exercido por Tribunais Ordinários, com recurso extraordinário para a Corte 

Suprema. 

No México, existem as Juntas de Conciliación y Arbitrage que 

configuram uma jurisdição trabalhista autônoma, mas não integram o Poder Judiciário. 
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Existem tanto no âmbito federal como no local, estas criadas pelos governos estaduais 

nos municípios não atendidos pelas juntas federais. Ambas possuem composição 

tripartite, com igual número de representantes dos trabalhadores e dos empregadores. 

Há países, no entanto, que não possuem a Justiça Trabalhista como uma 

jurisdição específica, para solucionar os dissídios trabalhistas, como é o caso da Itália e 

da Holanda, onde os litígios, sejam individuais ou coletivos, são de competência de 

tribunais ordinários, embora funcionem com juízes especializados em Direito do 

Trabalho. 

Nos Estados Unidos da América e no Canadá, não há discussão de 

direitos trabalhistas nos tribunais, prevalece o procedimento de reclamação e arbitragem 

estipulados nas convenções, relativos a categorias, indústrias ou profissões, ou nos 

contratos coletivos, relativos às empresas. 

Podemos verificar pela nomenclatura e pela composição dos órgãos de 

Direito do Trabalho ora apresentados, responsáveis por dirimir conflitos trabalhistas, no 

Direito Comparado, que a preocupação precípua dos mesmos sempre foi a conciliação, 

um dos mais importantes aspectos da atividade jurisdicional da Justiça do Trabalho. 

Quanto à legislação atinente à regulamentação das relações trabalhistas 

no mundo, as Constituições do México de 1917, da Alemanha de 1919 e a Carta del 

Lavoro, na Itália, de 1927 contribuíram para o consolidação do Direito do Trabalho, 

pois foram as primeiras Constituições do mundo a abrigar preceitos de matérias 

trabalhistas25 . 

Por fim, a Carta del Lavoro, da Itália, foi um documento fundamental 

para o surgimento do corporativismo no Direito do Trabalho, onde os sindicatos são 

reunidos com o propósito de unificação dos interesses existentes entre empregados e 

empregadores, tendo como princípio a intervenção do Estado na ordem econômica, o 

controle do direito coletivo do trabalho e, em contrapartida, a concessão, por lei, de 

direitos aos trabalhadores. 

A concessão recíproca de interesses em um conflito trabalhista sempre 

foi considerada a melhor solução para as partes litigantes em qualquer lugar do mundo 

                                                 
25 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho.17.ed..São Paulo:Saraiva,2001,p.31. 
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em que exista uma esfera da justiça responsável em solucionar questões trabalhistas. No 

Brasil, não é diferente. 

 

1.2.3.2 A Justiça do Trabalho no Brasil 

Conforme demonstrado no presente estudo, a Justiça do Trabalho não é 

uma peculiaridade somente do sistema judiciário brasileiro. 

Aqui, a mencionada justiça especializada é conseqüência de uma 

evolução que foi iniciada com os Conselhos Permanentes de Conciliação e Arbitragem, 

criados em 1907, para decidir as controvérsias entre o trabalho e o capital. 

Posteriormente, surgiram as Comissões Mistas de Conciliação, em 1932, 

que tinham a função de tentar a composição entre os trabalhadores e os empregadores 

quanto aos conflitos coletivos. Para os conflitos individuais, o Governo criou as Juntas 

de Conciliação e Julgamento. 

A estrutura das citadas comissões não era detentora de muita 

credibilidade, pelo fato de as mesmas não estarem revestidas de amplos poderes para 

solucionar conflitos, já que sua função era, tão-somente, tentar a conciliação nas 

controvérsias de natureza trabalhista. 

Somente em 1° de maio de 1939, através do Decreto-Lei n°1.237, a 

Justiça do Trabalho foi constituída, regulamentada pelo Decreto-Lei n°6.596, de 

12/12/1940, tendo sido oficialmente instalada em 1° de abril de 194126.  

A primeira Lei Maior a incluir a Justiça do Trabalho no Poder Judiciário 

foi a Constituição Federal de 1946, já então abrangendo o Tribunal Superior do 

Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e as Juntas de Conciliação e Julgamento. 

Nessa época, obedecendo-se aos anseios do Estado Getulista, a Justiça do 

Trabalho foi organizada, para conter e eliminar os conflitos trabalhistas com adoção de 

uma estratégia política de conceder às lideranças trabalhistas certos privilégios em troca 

                                                 
26 SÜSSEKIND, Arnaldo. Conflitos trabalhistas. Revista Jurídica Consulex, n°35, novembro de1999 in 
Biblioteca Jurídica Virtual CD-ROM, Brasília:Consulex, 2001. 
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de um controle sobre a atuação sindical. O sindicato era totalmente dependente do 

Estado. 

Posteriormente, em 1964, com o advento do governo militar, surgiu um 

novo período para os conflitos trabalhistas. 

Nessa era, o Estado resolveu acabar parcialmente com os privilégios dos 

sindicalistas, além de trazer para si, de forma absoluta, a solução das questões 

trabalhistas de caráter nacional, principalmente a estipulação de salários, que foi retirada 

da Justiça do Trabalho e levada a um Conselho Nacional de Política Salarial. 

Com essas atitudes, o regime burocrático-militar pós-64 terminou 

destruindo seus canais de comunicação com quase todo o movimento sindical brasileiro, 

que, por sua vez, não tendo respaldo na Justiça do Trabalho, acabou por adquirir 

consciência de classe, inclusive política. O conflito deixou de ser controlado pelo 

Estado, e o movimento sindical expandiu-se com ampla capacidade de organização. 

Uma conseqüência óbvia dessa conscientização foi o crescimento da 

litigiosidade, com repercussões nítidas na administração da Justiça do Trabalho. O 

acesso à mesma foi ampliado; os direitos trabalhistas e os direitos sociais passaram a ser 

cada vez mais demandados, e a mencionada instituição passou a sofrer, cada vez mais, o 

desafio de ter que lidar com processos judiciais de grande complexidade para os quais, 

até então, não estava devidamente preparada. 

Na década de 80, com a estagnação do crescimento econômico, ocorreu a 

falência econômica do Estado, e, como conseqüência, o mesmo perde a sua hegemonia, 

tendo que reparti-la com particulares, que para sobreviverem, diante de tal quadro de 

recessão, procuram enxugar suas despesas. O resultado inevitável disso foi a queda dos 

salários e o aumento do desemprego. 

O desemprego, por sua vez, faz surgir um significativo número de 

atividades alternativas, para se escapar da crise. Os interesses dos trabalhadores não se 

mostram tão homogêneos como antes. Há, por isso, uma heterogeneização dos conflitos 

trabalhistas. Além disso, as formas de vinculação entre empresas, através de 

terceirização ou franquias, por exemplo, são cada vez mais intensas, gerando a 

fragmentação da massa trabalhadora, com tendência à perda da consciência coletiva.  
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O reflexo dessa realidade é a dissonância entre os interesses dos 

sindicatos e dos trabalhadores, provocando, também, o aumento do número de dissídios 

individuais perante os órgãos de primeira instância trabalhista. 

Isso explica o crescimento acentuado da especialização da advocacia em 

matéria trabalhista, para atender à enorme demanda individual. Conseqüentemente, 

eleva-se, ainda mais, o descompasso entre a estrutura da Justiça do Trabalho e a 

demanda que lhe é dirigida. Por outro lado, esse quadro provoca, nos magistrados 

trabalhistas, uma espécie de conscientização de que alguma resposta eficaz precisaria 

ser dada a essa demanda. 

Por isso, o papel da Justiça do Trabalho, nesse contexto, não se apresenta 

mais como o de mera equilibradora do conflito capital-trabalho, mas também, com 

interpretações sociológicas do Direito, passa a atuar como uma autêntica justiça social. 

Atualmente, os direitos dos trabalhadores estão previstos na Carta Magna 

de 1988, em seu art. 7°, bem como na Consolidação da Leis do Trabalho, Decreto-Lei 

n°5.452, de 01/05/1943, que trata, também, das normas atinentes ao Processo 

Trabalhista Brasileiro, em seus artigos 763 e seguintes, ou seja, a forma como a lide 

trabalhista deve ser resolvida, em termos processuais, quando as partes procuram a 

Justiça do Trabalho. 

Naquilo que a Consolidação das Leis do Trabalho for omissa, em termos 

de matéria processual, aplica-se, subsidiariamente, o Código de Processo Civil 

brasileiro vigente, conforme preceitua o art. 769 da mencionada legislação: 

Art. 769 – Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte 
subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que 
for incompatível com as normas deste Título. 

Pelo número de lides trabalhistas a serem solucionadas, bem como a 

complexidade das matérias tratadas nas mesmas, já está mais de que na hora a criação 

de um Código de Processo do Trabalho em nosso país, a fim facilitar o desempenho das 

funções de todos aqueles que convivem com os conflitos na área trabalhista. 
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1.2.3.3 Composição da Justiça do Trabalho 

A Justiça do Trabalho brasileira é formada pela mais alta corte trabalhista 

do país, o Tribunal Superior do Trabalho, situada na capital federal; pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho, existentes em cada uma das unidades da Federação, conforme o 

art. 674 da legislação consolidada, e pelas Varas do Trabalho, responsáveis pelas lides 

de primeira instância, que vieram substituir, em nomenclatura e composição, as Juntas 

de Conciliação e Julgamento. 

O Tribunal Superior do Trabalho é o órgão de cúpula da Justiça do 

Trabalho brasileira, cuja principal atribuição é uniformizar as jurisprudências dos 

Tribunais Regionais do Trabalho, estabelecendo Súmulas e Precedentes Normativos; 

trata, também, de conflitos coletivos de trabalho de amplitude nacional, bem como da 

legalidade e constitucionalidade das decisões proferidas junto aos Tribunais Regionais 

do Trabalho. 

O atual27 Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Francisco Fausto 

de Paula Medeiros28, quando indagado se concordava com a tese de que o TST deveria 

julgar apenas questões de uniformização de jurisprudência, para tornar a Justiça 

trabalhista mais rápida, respondeu: 

Nós não podemos ficar só no plano da uniformização porque nós 
temos que analisar a legalidade de cada decisão e, inclusive, a 
constitucionalidade. Há até quem defenda que a Justiça do Trabalho 
deveria deixar de uniformizar a jurisprudência com fundamento no 
fato de que nós somos um país com uma diversidade cultural muito 
grande. Quem defendeu isto foi o ministro Carlos Velloso enquanto 
presidente do Supremo Tribunal Federal, mas a tese dele não 
prosperou. Eu sou contra isso. O que dá força ao trabalhador é a 
uniformidade dos seus direitos. 

Os Tribunais Regionais do Trabalho possuem competência para julgar os 

recursos interpostos contra decisões proferidas no primeiro grau de jurisdição em 

matéria trabalhista e para conhecer os dissídios coletivos de âmbito estadual ou 

regional. 

                                                 
27 Época relativa à realização da presente pesquisa – Junho/2002. 
28LIMA, Layrce de. Presidente do tst quer discutir CLT. Disponível 
em:<http://www.valoronline.com.br/valoreconomico/materia.asp?id=1157736>, acesso em 09/04/02.  
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Já as antigas Juntas de Conciliação e Julgamento, a partir da Emenda 

Constitucional n°24, de 09/12/1999, passaram a ser denominadas de Varas do Trabalho, 

uma vez que houve a extinção dos cargos dos juízes classistas, que possuíam a função 

de proceder à solução dos conflitos trabalhistas, nas audiências, através da conciliação, 

oportunidade em que a Justiça laboral deixou de ter representação paritária, entre 

trabalhadores e empregadores, em todos os seus graus, mas nem por isso deixou de 

conciliar muitos processos que nela tramitam. 

Concordamos com a extinção dos juízes classistas na justiça trabalhista 

brasileira, pelo fato de, com raríssimas exceções, a função pelos mesmos desempenhada 

ter sido um meio utilizado por quem não tinha intenção de trabalhar e gostaria de ganhar 

dinheiro fácil, pois passar um dia inteiro- ou um turno- apenas coletando assinaturas das 

partes em audiência era uma função bastante dispendiosa para o Estado, sem falar que, 

para ser juiz classista, não necessitava possuir qualquer qualificação profissional. 

Alguns entendem que a extinção dos juízes classistas trouxe ao processo 

do trabalho a efetiva aplicação do princípio da identidade física do juiz, ou seja, o 

entendimento de que aquele juiz que instrui o processo deve ser, necessariamente, 

aquele que julga o mesmo: 

Por se tratar de princípio, e por passar a ser aplicável ao direito do 
trabalho, é de concluir-se pela obediência do julgador nas Varas do 
Trabalho, com a saída dos juízes classistas e o exercício do juízo 
monocrático, ao princípio da identidade física do juiz, por ser bússola 
orientadora de normas processuais29. 

No entanto, não é o que se tem verificado na prática do dia-a-dia, nas 

audiências e nos julgamentos trabalhistas. 

Com exceção daqueles que realmente se empenhavam em discutir os 

propósitos de uma boa conciliação, acreditamos ter sido um louvável acerto a extinção 

da mencionada função. 

A instituição da representação classista, que prestou seus serviços nos 
primórdios da Justiça do Trabalho, mostrou-se, ao longo do tempo, 
incapaz de plasmar na realidade cotidiana das lides trabalhistas o ideal 
pelo qual foi instituída, permitindo que nela se alojassem distorções 

                                                 
29 LINS, Andréa Carla Veras. A extinção dos juízes classistas e o princípio da identidade física do juiz. 
Disponível em [http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?=1242], acesso em 30/04/2002. 
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que terminaram por desfigurá-la e mostrar suas deficiências e 
limitações30. 

A Lei n° 9.958, de 12/01/2000, instituiu as Comissões de Conciliação 

Prévia, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, artigos 625-A a 625-H, visando 

a desafogar a Justiça do Trabalho do excessivo número de processos na mesma 

existentes. 

Dispõe o art. 625 – A da legislação consolidada: 

As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de Conciliação 
Prévia, de composição paritária, com representantes dos empregados e 
dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos 
individuais do trabalho. 

As referidas comissões não fazem parte da Justiça Laboral, no Brasil. 

Não são órgãos jurisdicionais, mas administrativos, compostos paritariamente por 

representantes da categoria dos empregados, bem como dos empregadores, possuindo a 

função de intermediar uma conciliação entre as partes, evitando um possível litígio 

trabalhista em âmbito judicial. 

Embora as mencionadas comissões possuam grande importância, sua 

finalidade tem sido, em determinadas partes de nosso país, desvirtuada, com a cobrança 

de taxas, por parte dos integrantes das mesmas, às partes que procedem ao acordo, 

obtendo um negativo reflexo no meio jurídico. 

Como os atuais sistemas para resolver os conflitos trabalhistas não 

atendem às necessidades de rápida prestação jurisdicional, e a maioria das reclamações 

trabalhistas não são complexas, o procedimento indicado serve como filtro, diminuindo 

o número de ações que seriam ajuizadas. No entanto, a lei não obriga a constituição das 

comissões, pois emprega o verbo “poder”, isso quer dizer que a instituição das 

comissões é facultativa. 

Os conflitos individuais de trabalho entre empregado e empregador serão 

submetidos previamente à mencionada comissão, como condição para o ajuizamento da 

ação na Justiça do Trabalho, mediante comprovante da impossibilidade de conciliação. 

                                                 
30 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. A justiça do trabalho do ano 2000:as leis ns.9.756/1988, 
9.957 e 9.958/2000, a emenda constitucional n.24/1999 e a reforma do judiciário. Revista Ltr- 
Legislação do Trabalho. São Paulo. v.64, n.02, p.161-171, fevereiro/2000, p.161. 
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Não há previsão específica da instituição de comissões para conflitos 

coletivos, que continuarão a ser resolvidos por mediação, arbitragem, convenção, 

acordo ou dissídio coletivo. 

A área a que diz respeito o presente estudo é abrangida por seis Varas do 

Trabalho, para as quais foram distribuídos 9.878 (nove mil oitocentos e setenta e oito) 

processos, no ano de 2001, dos quais foram conciliados 3.158 (três mil cento e 

cinqüenta e oito) processos, ou seja, 31,97% dos processos distribuídos foram 

conciliados em João Pessoa/PB, segundo informação dada pelo Setor de Estatística do 

Tribunal Regional do Trabalho da 13a. Região. 

Pelos números ora apresentados pode-se averiguar que a quantidade de 

Varas do Trabalho, na cidade de João Pessoa/PB - apenas 06 (seis) - é pequena para a 

quantidade de demandas trabalhistas, pois, geralmente, apenas atuam dois juízes em 

cada uma delas, para fazer audiência e atuar no setor de execução, bem como proferir as 

decisões, quando os processos não são conciliados prontamente. 

O acúmulo de serviço tem sido tanto, que o Presidente do Tribunal do 

Trabalho do Estado da Paraíba, Dr. Francisco de Assis Carvalho e Silva, acatou um 

pedido dos funcionários, para que o expediente às segundas-feiras e sextas-feiras, no 

turno da manhã, fosse apenas interno, a fim de que aqueles pudessem praticar os atos de 

ofício da Vara - como juntadas, conclusões etc. -, pois o atendimento a advogados, ao 

mesmo tempo em que se praticam esses atos, retarda bastante os serviços. 

As Comissões de Conciliação Prévia, na cidade de João Pessoa/PB, área 

a que diz respeito o presente estudo, no ano de 2001, não existiam, ainda, de forma tão 

expressiva, devido à proximidade com a vigência da lei que as instituiu. 

1.2.3.4 Competência da Justiça do Trabalho 

A competência da Justiça do Trabalho está prevista desde a Constituição 

da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, que, no art. 122, instituiu-a, bem 

como dispôs sobre sua composição 31. 

                                                 
31 CAMPANHOLE, Adriano, CAMPANHOLE, Hilton. Todas as constituições do Brasil. 2.ed.São 
Paulo:Atlas, 1976, p.426.  
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A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 193732 também previu a 

instituição da Justiça do Trabalho em seu art. 139, o que foi realizado pela Constituição 

dos Estados Unidos do Brasil de 194633, no art. 122, oportunidade em que foram 

discriminados os órgãos que a compunham: Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais 

Regionais do Trabalho e Juntas ou juízes de conciliação e julgamento. 

Da mesma forma, dispôs a Constituição do Brasil de 196734, diferindo 

apenas pelo fato desta ter disposto sobre a composição de cada órgão da Justiça do 

Trabalho, sendo que também fora previsto pela Constituição da República Federativa do 

Brasil de 196935.  

No que diz respeito à Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, ora vigente, a competência da Justiça Laboral está prevista no caput do art. 114, 

que aduz: 

Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios 
individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos 
os entes de direito público externo e da administração pública direta e 
indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, 
e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de 
trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de 
suas próprias sentenças, inclusive coletivas. 

Dos mencionados dissídios abrangidos pela competência da justiça 

especializada, ora estudada, interessa ao presente estudo, tão-somente, os dissídios 

individuais. 

 

1.2.3.5 Caráter protecionista da Justiça do Trabalho  

O caráter protecionista da Justiça do Trabalho brasileira está presente em 

todos os aspectos do Direito do Trabalho atualmente, com uma legislação favorável ao 

                                                 
32 CAMPANHOLE, Adriano. CAMPANHOLE, Hilton. Todas as constituições do Brasil. 2.ed.São 
Paulo:Atlas, 1976, p.326 
33 CAMPANHOLE, Adriano. CAMPANHOLE, Hilton. Todas as constituições do Brasil. 2.ed.São 
Paulo:Atlas, 1976, p.202. 
34 CAMPANHOLE, Adriano. CAMPANHOLE, Hilton. Todas as constituições do Brasil. 2.ed.São 
Paulo:Atlas, 1976, p.118. 
35  CAMPANHOLE, Adriano. CAMPANHOLE, Hilton. Todas as constituições do Brasil. 2.ed.São 
Paulo:Atlas, 1976, p.50. 
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empregado, defendendo a tese de que este sempre é hipossuficiente na relação 

trabalhista e necessita de uma maior proteção. 

Ao contrário do que ocorre no Direito Comum, em que se busca, a todo 

custo, a igualdade das partes, o legislador trabalhista teve grande preocupação em 

estabelecer maior amparo a uma das partes, ou seja, objetivou a proteção do trabalhador.  

O princípio protetor, em si, é inarredável da Ciência Laboral, não tem 
caráter contingente, emergente de um determinado momento histórico 
e a ele circunscrito, como querem alguns; tem caráter essencial, 
constituindo-se no seu pressuposto fundamental. As diversas maneiras 
pelas quais ele pode ser aplicado é que variam de acordo com as 
necessidades de cada época e lugar36. 

Nas relações trabalhistas, facilmente se percebe a desigualdade das 

partes, especialmente aquela de cunho econômico. O empregador possui o poder de 

dirigir o seu empreendimento, e não se pode negar que, em tempos de altos níveis de 

desemprego, o empregado se sinta temeroso ante o risco de ser despojado de seu 

emprego. Assim, como poderia o Direito tratar igualmente aqueles que flagrantemente 

são desiguais? 

Com a finalidade de igualar os desiguais, surgiu o princípio da proteção 

no âmbito do Direito do Trabalho. 

O princípio da proteção pode ser considerado o princípio mestre do 

Direito do Trabalho, por influir em toda a estrutura e nas características próprias deste 

ramo jurídico especializado que se caracteriza por proteger a parte hipossuficiente na 

relação empregatícia – o empregado -, visando a atenuar, no mundo jurídico, o 

desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho. 

No entanto, deve-se compreender que o mencionado princípio não é 

aplicável às relações de emprego em toda e qualquer circunstância. Há situações que 

afastam sua incidência em respeito a princípios externos do Direito do Trabalho, como, 

por exemplo, do não enriquecimento sem causa, pois não se deve proteger um 

trabalhador em uma relação de emprego, para que ele receba aquilo a que não faz jus. 

                                                 
36 VITELLI, Eliana Pedros. O princípio da proteção em face da flexibilização dos direitos trabalhistas. 
Revista Ltr- Legislação do Trabalho. São Paulo. v.62, pp.1349/1356, Outubro/1998, p.1352. 
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Assim, não há razão para a Justiça favorecer um empregado que 

desvirtua totalmente o princípio da boa-fé, ingressando na Justiça do Trabalho já 

sabendo que não tem direito a nada, mas, ainda assim, quer levar alguma vantagem, 

como, por exemplo, casos em que o empregado ingressa na Justiça do Trabalho 

requerendo o quantum de R$6.500,00(seis mil e quinhentos reais) e faz um acordo por 

apenas R$150,00(cento e cinqüenta reais), ou seja, 2,30% do valor que pediu37. Tal 

absurdo leva a crer que esse trabalhador ou até mesmo seu advogado sabia que não 

tinha direito a nada. 

Com isso, demonstra-se que o princípio protetivo, no Direito do 

Trabalho, não pode ser absoluto, principalmente, quando a relação empregatícia passa a 

ser discutida em juízo. 

A fim de se compreender a aplicação prática do princípio da proteção no 

Direito do Trabalho, nos dias atuais, mister se faz compreender as três regras que o 

compõem, na visão do autor Américo Plá Rodriguez38: in dubio pro operario, norma 

mais favorável e condição mais benéfica. Só assim, compreenderemos a razão pela 

qual, muitas vezes, o empregado, atualmente, não deve ser considerado a “vítima” da 

relação processual, o eterno “coitado” perante a Justiça do Trabalho, o hipossuficiente 

em todos os sentidos. 

A regra do in dubio pro operario foi transportada do in dubio pro reo, 

vigente no Direito Penal, bem como o favor debitoris existente no Direito Civil, em que 

o devedor deverá ser protegido contra o credor. Tal regra possui a finalidade de proteger 

a parte, presumidamente, mais frágil na relação jurídica, e, em se tratando de Direito do 

Trabalho, é possível presumir que a parte mais fraca é o empregado-credor.  

Essa regra “aconselha o intérprete a escolher, entre duas ou mais 

interpretações viáveis, a mais favorável ao trabalhador, desde que não afronte a nítida 

manifestação do legislador, nem se trate de matéria probatória”39. 

A aplicação de tal regra, entretanto, suscita algumas dificuldades, haja 

vista não ser possível a sua aplicação de forma generalizada e incontida. Para que seja 

                                                 
37 Valor pesquisado no processo n° 91/2001, com trâmite na 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, em 
2001. 
38 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de direito do trabalho, São Paulo:Ltr, 1993, p.42/43. 
39 SÜSSEKIND, Arnaldo et al Instituições de direito do trabalho. 16.ed..São Paulo:LTR,1997, p. 134. 
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possível a aplicação do in dubio pro operario, torna-se necessária a observância de 

certas condições. 

Entendemos, por exemplo, com base na colocação supra, que o princípio 

da proteção, sob a óptica do in dubio pro operario, deve ser mitigado, no sentido de 

inibir os trabalhadores mal intencionados que queiram ludibriar a Justiça do Trabalho, o 

que não tem acontecido no dia-a-dia das audiências trabalhistas. 

Ao menos de forma absoluta, não se pode afirmar que o empregado 

sempre será a parte hipossuficiente da relação jurídica, eis que, em certos casos, o 

empregador poderá ser tão ou mais frágil que o próprio empregado, e, em determinadas 

situações, a aplicação do princípio deve ser mitigada, tendo em vista o fato de que a 

hipossuficiência é recíproca. 

Aliás, reconhecendo que, em determinadas ocasiões, o hipossuficiente da 

relação nem sempre é o empregado, basta lembrar que a subordinação que se exige 

como requisito para a caracterização da relação de emprego não é econômica, mas 

jurídica. 

Também, há de se mencionar que existe grande divergência doutrinária 

acerca da possibilidade de aplicação da regra do in dubio pro operario no âmbito 

processual, sobretudo em se tratando de matéria probatória. A doutrina divide-se, 

basicamente, em duas correntes. 

Com a finalidade de justificar a adoção do referido princípio, inclusive 

em matéria probatória, Cesarino Júnior40 afirma que: 

Na dúvida, isto é, quando militam razões pró e contra, é razoável 
decidir a favor do economicamente fraco, num litígio que visa, não 
satisfazer ambições, mas a prover às necessidades imediatas da vida. 
Isto é humano, isto atende ao interesse social, ao bem comum. Nada 
tem de ousado, ou de classista. Classista seria sempre decidir a favor 
do empregado, com dúvidas ou sem dúvidas, com a lei, sem a lei ou 
contra a lei /.../ assim, o elemento ético-social, concretizado na tutela 
razoável do trabalhador, contribui para uma solução humana e justa. 

No mesmo sentido, Mozart Victor Russomano41 entende que “se deve 

decidir em favor do empregado sempre que o juiz estiver, com fundados motivos, 
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hesitante entre duas soluções opostas. E quer essa dúvida resulte da ‘interpretação da 

lei’, quer resulte da ‘avaliação crítica da prova’, a conclusão do magistrado deve ser a 

mesma”. 

Para Manoel Antônio Teixeira Filho42, não haverá incidência da regra do 

in dubio pro operario em matéria probatória, tendo em vista que ou a prova existe ou 

não se prova. A insuficiência de prova gera a improcedência do pedido, portanto o 

resultado será desfavorável àquele que detinha o ônus da prova, seja ele o empregado, 

seja ele o empregador. Por outro lado, se ambos os litigantes produzirem as suas provas, 

e estas ficarem divididas, deverá o magistrado utilizar o princípio da persuasão racional, 

decidindo-se pela adoção da prova que melhor o convenceu, nunca se pendendo pela 

utilização do in dubio pro operario, já que, neste campo, não há qualquer eficácia desta 

norma. 

Então, a regra do in dubio pro operario se aplica para a interpretação, ou 

seja, a verificação do sentido da norma jurídica, tendo em vista que é a forma de atuar 

conforme o espírito da lei. Porém, não será possível a sua utilização em matéria 

probatória, já que os fatos devem chegar ao juiz exatamente como eles ocorreram, sendo 

vedada a utilização dessa regra, para suprir deficiências probatórias. Entendemos ser 

esta a posição doutrinária mais coerente. 

Assim, a aplicação da regra do in dubio pro operario não pode ser 

aplicada de forma absoluta, sendo que a sua aplicação requer discernimento e 

ponderação do magistrado diante das situações concretas, sob pena de, em certos casos, 

ao invés de igualar os desiguais, acarretar uma desigualdade ainda maior ou, por vezes, 

decidir arbitrariamente em favor de quem não faz jus à tutela jurisdicional pleiteada. 

Outra vertente do princípio da proteção no âmbito do Direito do Trabalho 

é a regra da aplicação da norma mais favorável. 

A mencionada regra aduz que, havendo uma pluralidade de normas 

aplicáveis a uma relação de trabalho, há de se optar pela que seja mais favorável ao 

trabalhador.  

                                                                                                                                               
40 CESARINO JÚNIOR, A. F.: Direito processual do trabalho. apud BATALHA, Wilson de Souza 
Campos. Tratado de direito judiciário do trabalho. São Paulo:LTR, 1977, p. 533. 
41 RUSSOMANO, Mozart Victor: Comentários à CLT. 13.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 44. 
42 É importante mencionar que o citado autor não nega, contudo, a possibilidade de que, em outras 
hipóteses, haja a incidência do referido princípio no âmbito do direito processual trabalhista, sendo certo 
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Nesse sentido, “independentemente da sua colocação na escala 

hierárquica das normas jurídicas, aplica-se, em cada caso, a que for mais favorável ao 

trabalhador”43. 

Em tese, não deveria existir o problema para o julgador de verificar qual 

seria a norma mais favorável para a sua aplicação in concreto, ante a existência de 

hierarquia de leis, já que bastaria a aplicação da norma hierarquicamente de grau 

superior. Entretanto, em face da existência dessa regra, pode-se dizer que formalmente 

não existe hierarquia de leis, no âmbito do Direito do Trabalho. 

Com muita mestria, Amauri Mascaro Nascimento44 expõe a ratificação 

da idéia acima descrita: 

Ao contrário do direito comum, em nosso direito entre várias normas 
sobre a mesma matéria, a pirâmide que entre elas se constitui terá no 
vértice, não a Constituição Federal, ou a lei federal, ou as convenções 
coletivas, ou o regulamento de empresa, de modo invariável e fixo. O 
vértice da pirâmide da hierarquia das normas trabalhistas será ocupado 
pela norma mais favorável ao trabalhador dentre as diferentes em 
vigor. 

É importante ressaltar que existe um limite para a aplicação da norma 

mais favorável ao empregado, já que o intérprete ou aplicador da lei não deve ter em 

vista o empregado considerado isoladamente, mas deve buscar a preservação do 

interesse coletivo.  

Urge, ainda, mencionar que, sobrepondo-se ao interesse da coletividade, 

não poderá haver afronta ao interesse público. Assim, a norma mais favorável ao 

empregado, isoladamente considerado, não pode ser desfavorável para a sua categoria 

profissional ou para os interesses da coletividade e da própria justiça. 

Contudo, a maior dificuldade, na aplicação da regra da norma mais 

favorável, está em identificar tal norma, dentre as várias normas aplicáveis ao caso 

concreto, dada a pluralidade de fontes formais do Direito do Trabalho, tais como as leis, 

as convenções e acordos coletivos, as sentenças normativas, os regulamentos de 

empresa etc.. 

                                                                                                                                               
que não o admite em matéria probatória. TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio: A prova no processo do 
trabalho. 5.ed..São Paulo: LTR, 1991, p. 101/102.  
43 SÜSSEKIND, Arnaldo et al, Instituições de direito do trabalho, 16.ed., São Paulo:LTR,1997, p.134. 
44 NASCIMENTO, Amauri Mascaro: Compêndio de direito do trabalho.São Paulo:LTr, 1977, p.235. 
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A regra da condição mais benéfica consubstancia-se em mais uma das 

ramificações do princípio da proteção, instituído com o fito de igualar as partes 

desiguais no âmbito do Direito do Trabalho. 

Essa regra determina “prevalência das condições mais vantajosas para o 

trabalhador, ajustadas no contrato de trabalho ou resultantes do regulamento de 

empresa, ainda que vigore ou sobrevenha norma jurídica imperativa prescrevendo 

menor nível de proteção e que com esta não sejam elas incompatíveis” 45. 

A regra da condição mais benéfica pressupõe a existência de uma 

situação concreta, anteriormente reconhecida, que pode se resultar de lei, convenção ou 

acordo coletivo, sentença normativa, contrato individual de trabalho e, até mesmo, 

regulamento de empresa, e determina que ela deve ser respeitada, à medida que seja 

mais favorável ao trabalhador que a nova norma aplicável àquela situação concreta. 

Em sua lição, Francisco Meton Marques de Lima46 entende que a regra 

da condição mais benéfica repousa, basicamente, sobre dois fundamentos: “a) a 

modificação das normas trabalhistas não pode operar ‘in pejus’ e b) o rebaixamento fere 

o direito adquirido, constitucionalmente protegido”. 

Efetivamente, a alteração das normas trabalhistas (lato sensu) não pode 

gerar uma modificação para piorar as condições de trabalho do empregado. Pode-se 

dizer que esse fundamento encontra guarida no direito positivo, evidenciado pela 

disposição do art. 444 da CLT, segundo o qual: 

as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre 
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha 
às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que 
lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades 
competentes.(grifamos) 

Embora sempre se fale acerca da condição mais benéfica, resta indagar 

sobre quais seriam as condições mais benéficas que devem ser respeitadas. 

Para De La Lama Rivera47: 

                                                 
45 SÜSSEKIND, Arnaldo et al: Instituições de direito do trabalho. 16.ed..São Paulo:LTR,1997, p.134. 
46 LIMA, Francisco Meton Marques de. Princípios de direito do trabalho na lei e na jurisprudência. São 
Paulo: LTR,1994, p.85. 
47 RIVERA, Luis Joaquín de La Lama. Valor de las condiciones mas beneficiosas otorgadas por el 
empleador en la relación con el principio tuitivo ‘pro asalariado’ apud  RODRIGUEZ, Américo Plá. 
Princípios de Direito do Trabalho:São Paulo:LTR, 1993,p.64. 
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somente podem ser invocadas aquelas condições mais benéficas que 
tenham sido instituídas de forma definitiva, sendo que aquelas 
vantagens outorgadas, de forma tácita ou expressa, em caráter 
provisório, não podem ser invocadas para a aplicação da regra da 
condição mais benéfica. 

Assim, segundo o entendimento do mestre espanhol, aquela condição de 

caráter mais benéfico instituída provisoriamente, em face de determinada situação, 

cessará tão logo se extinga a sua causa, sem que se incorporem aquelas vantagens ao 

contrato de trabalho do empregado. 

Exemplo típico da situação acima descrita reside no caso de um 

empregado substituir, em caráter interino, outro empregado, ocasião em que perceberia 

igual salário, mas, tão logo retornasse à ocupação anterior, voltaria a receber o antigo 

salário, sem que a vantagem provisoriamente instituída se incorporasse ao seu contrato 

de trabalho. Aliás, neste sentido, o art. 450 da CLT dispõe que: 

ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou em 
substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na 
empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem 
como volta ao cargo anterior. 

De igual sorte, há de se mencionar que não há condição mais benéfica 

decorrente de condições de trabalho adversas, ainda que tais situações gerem uma 

remuneração maior ao trabalhador. Por exemplo, embora o empregado receba adicionais 

de insalubridade, de periculosidade, noturno e horas extras, estas não se tratam de 

condições mais benéficas, e a eliminação da insalubridade, da periculosidade, do 

trabalho noturno e do extraordinário, com a conseqüente exclusão do pagamento, não se 

trata de supressão de condição mais benéfica ao empregado. 

Vale ressaltar que a proteção do trabalhador se compõe do princípio da 

proteção, ora explanado, associado a diversos outros princípios de Direito mencionados 

a partir desta oportunidade, a fim de que se possa compreender a maior preocupação do 

Direito Laboral, abrangendo o âmbito processual: o favorecimento do empregado na 

relação de emprego, como forma de proteção. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio geral do 

Direito, segundo o qual toda pessoa tem direito a ser tratado com respeito e urbanidade, 

livre de qualquer forma de discriminação por todos os demais que o cercam, como bem 
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define Alexandre de Moraes48, como um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil: 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 
por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável 
que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos 
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária 
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. 

Por tal princípio, denota-se que, no Direito do Trabalho, o empregador 

deve tratar o empregado como ser humano, deixando para trás a época em que o 

trabalhador era considerado um escravo. 

No entanto, o respeito, na relação empregatícia, deve ser recíproco, ou 

seja, o empregado não deve se valer de sua situação economicamente inferior, para 

chantagear o empregador, tratando-o com desrespeito, visto que aquele também é digno 

de respeito.  

Um outro princípio geral com que está associado o Direito do Trabalho é 

o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, segundo o qual as partes devem 

buscar os seus direitos de forma proporcional ao desempenho de suas funções, 

utilizando-se do bom senso e da razoabilidade propriamente dita, para discuti-los. O 

mesmo ocorrendo para o julgador que decide sobre questões atinentes à relação de 

emprego, o qual deverá, também, fazer uso da proporcionalidade e razoabilidade no 

momento do julgamento, jamais podendo decidir fora dos parâmetros da normalidade, 

mas sempre diante da possibilidade do cumprimento da decisão. 

O princípio da razoabilidade tem o sentido imediato de que todos os 
direitos, mormente os carregados de discricionariedade, devem ser 
exercidos de modo razoável, fazendo-se necessário, para que a 
conduta seja lícita, que o legislador, o administrador, o juiz ou as 
partes se valham de meios legítimos, que almejem fins legítimos, e 
que utilizem adequadamente tais meios49. 

Em terceiro plano, como um dos princípios gerais mais importantes para 

o presente estudo, que deve ser seguido pelo ramo específico laboral, é o princípio da 

                                                 
48 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional.São Paulo: Atlas,2000, p.48. 
49 SOARES, Evanna. O princípio da razoabilidade no direito do trabalho. Revista Ltr- Legislação do 
Trabalho. v.63, n.09, p.1183/1193, setembro/1999, p.1192. 
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boa-fé, bem como seus corolários, ou seja, o do não enriquecimento sem causa, o da 

vedação do abuso de direito e o da alegação da própria torpeza. 

Pelo princípio da boa-fé, entende-se que as partes que compõem uma 

relação de emprego devem agir, sempre, com boas intenções, sem a malícia de querer 

levar vantagem sobre a parte ex adversa no sentido de tomar para si aquilo a que não 

tem direito (do não enriquecimento sem causa), por exemplo, um reclamante que 

interpõe reclamação trabalhista contra uma pessoa para quem jamais laborou. 

Aquele que tem direito a algo em uma relação de emprego não pode fazer 

valer-se do mesmo, para conseguir mais do que realmente faz jus (do abuso de direito), 

não é por que o patrão é o hipersuficiente da relação que poderá fazer do empregado um 

escravo no desempenho de suas funções, assim como um empregado não deve valer-se 

de sua situação economicamente frágil, para exigir do empregador em quantum além do 

que realmente tem direito. 

Um outro princípio que compõe o princípio da boa-fé e tão importante 

quanto os já citados é o princípio da não alegação da própria torpeza, que significa 

que ninguém pode fazer valer-se daquilo que fez errado, para conseguir um outro direito 

ou justificar a forma como procedeu. Um erro jamais poderá justificar o outro. 

Na maioria dos casos, certos advogados se valem da ignorância de alguns 

empregados ou se aliam à malícia dos bem instruídos e se utilizam da Justiça, para 

apresentar alegações totalmente desvirtuadas da realidade. 

Como bem alega o Magistrado Alexandre de Azevedo Silva50: 

A Justiça do Trabalho, infelizmente, não se encontra imune à mazela 
da litigância dolosa e de má-fé, podendo-se mesmo afirmar que, no 
processo do trabalho, não é algo raro ou incomum constatar essa 
repugnante conduta praticada pelas partes e/ou pelos seus advogados. 

Nesse caso, deveria a Justiça Trabalhista tratar, com mais rigor, os que 

fazem uso da mesma, para locupletar-se daquilo que não lhe pertence, arbitrando multas 

com base no valor do pedido, as quais fossem realmente cobradas, a todo aquele que 

procurasse os fóruns trabalhistas, para faltar com a verdade, fazendo com que a máquina 

do judiciário perca tempo e dinheiro, podendo estar-se ocupando com questões que 

realmente necessite do auxílio do judiciário. 
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O princípio da inalterabilidade contratual, existente no Direito Civil, é 

um outro princípio geral do Direito aplicável ao Direito do Trabalho. 

Pelo mencionado princípio, através da expressão pacta sunt servanda, as 

convenções firmadas pelas partes, em um contrato, não podem ser unilateralmente 

modificadas no curso do prazo da sua vigência, impondo-se ao cumprimento fiel pelos 

pactuantes. 

No entanto, como vertente do princípio da inalterabilidade contratual, o 

pacta sunt servanda sofreu atenuações no próprio âmbito do Direito Civil, através da 

teoria da imprevisão, cuja expressão mais freqüente é a cláusula rebus sic stantibus, que 

preceitua que a inalterabilidade contratual não deve ser absoluta, podendo ser 

suplantada por uma compatível retificação das cláusulas do contrato ao longo de seu 

andamento, quando, no decorrer do mesmo, circunstâncias novas e involuntárias 

inexistentes e impensáveis no instante da assinatura do contrato entre as partes e que 

não tiveram nem uma participação destas provocarem grave desequilíbrio contratual. 

Dessa forma, é propiciada à parte prejudicada a lícita pretensão de modificação do 

contrato. 

Contudo, a teoria da imprevisão é uma ressalva ao princípio da 

inalterabilidade dos contratos, de aplicação excepcional e irrestrita. A força 

vinculante dos contratos somente poderá ser contida pela autoridade judicial em certas 

circunstâncias excepcionais ou extraordinárias, que impossibilitem a previsão de 

excessiva onerosidade no cumprimento da prestação, requerendo a alteração do 

conteúdo da avença, a fim de que se restaure o equilíbrio entre os contratantes. 

Quando acontecimentos extraordinários determinam radical alteração 
no estado de fato contemporâneo à celebração do contrato, 
acarretando conseqüências imprevisíveis, das quais decorre excessiva 
onerosidade no cumprimento da obrigação, o vínculo contratual pode 
ser resolvido, ou a requerimento do prejudicado, o juiz altera o 
conteúdo do contrato, restaurando o equilíbrio desfeito51. 

Esse princípio foi adequado ao Direito do Trabalho sob o aspecto de que 

não poderá o empregador alterar, unilateralmente, o contrato de trabalho, se tal ato for 

prejudicial ao empregado; a alteração só poderá acontecer, se houver mútuo 

consentimento, desde que não haja prejuízo ao trabalhador. 

                                                                                                                                               
50 SILVA, Alexandre de Azevedo. A má-fé na justiça do trabalho. Revista do Direito Trabalhista. 
Brasília:Consulex, junho de 2002, p.29. 
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Entendemos, no entanto, em certas circunstâncias excepcionais que 

impossibilitem a previsão de excessiva onerosidade no cumprimento das cláusulas 

contratuais por parte do empregador, que este poderá requerer, judicialmente, a 

alteração do conteúdo do contrato, mas tal alteração não poderá causar prejuízo ao 

trabalhador, conforme devidamente previsto na legislação consolidada. 

Art. 468 da CLT – Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a 
alteração das respectivas condições, por mútuo consentimento, e, 
ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente, prejuízos 
ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta 
garantia. 

O princípio da imperatividade das normas trabalhistas é um princípio 

específico do Direito do Trabalho, embora tantos outros ramos do Direito sejam 

compostos por regras essencialmente imperativas, como, por exemplo, o Direito Penal. 

Pelo citado princípio, diz-se que as normas trabalhistas são 

essencialmente imperativas, não podendo ter sua força obrigatória afastada pela simples 

manifestação de vontade das partes. 

Apesar de o Direito do Trabalho tratar de relação jurídica privada, entre 

empregado e empregador, sujeitos em plena capacidade para os atos da vida civil, 

existem raros exemplos de regras dispositivas, ou seja, que dependam da vontade das 

partes na legislação consolidada, prevalecendo preceitos imperativos no corpo desse 

diploma legal, o que se pode constatar pelo art. 468 da CLT já mencionado, bem como 

pelo art. 472, § 2°, do mesmo diploma legal: 

Art. 472 – O afastamento do empregado em virtude das exigências do 
serviço militar ou de outro encargo público não constituirá motivo 
para a alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do 
empregador. 

  §1° omissis 

§ 2° Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se 
assim acordarem as partes interessadas, não será computado na 
contagem do prazo para a respectiva terminação. (grifamos) 

Consta, na coleta doutrinária utilizada para a elaboração do presente 

trabalho, mais um princípio específico do Direito do Trabalho: o princípio da 

intangibilidade salarial. 

                                                                                                                                               
51 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p.44. 
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O princípio em análise considera ser o trabalho um importante meio de 

realização e afirmação do ser humano, sendo o salário a contraprestação econômica 

dessa afirmação e realização. 

A natureza alimentar do salário retrata que a pessoa física que vive 

fundamentalmente de seu trabalho empregatício proverá suas necessidades básicas com 

o ganho advindo do desempenho desse trabalho, ou seja, seu salário, estando, assim, o 

princípio em tela ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

O alimento do empregado está protegido, pelas normas relativas ao 

Direito Laboral, de qualquer modificação atinente ao contrato de trabalho em si, seja 

modificação na estrutura da empresa ou cortes com gasto de pessoal; o salário do 

empregado, jamais, poderá ser reduzido. 

Se a empresa tiver a necessidade de reduzir seus gastos, há de demitir os 

funcionários existentes e contratar outros com salários menores, mas jamais poderá 

reduzir os vencimentos dos já existentes. 

O princípio da primazia da realidade sobre a forma, como um 

princípio também específico do Direito do Trabalho, tende a proteger o empregado nas 

relações contratuais, pois o julgador deverá ater-se à realidade dos fatos que realmente 

aconteceram em decorrência do contrato de trabalho, e não à forma como está disposto 

no mesmo. 

Pelo princípio da continuidade da relação de emprego, também 

específico do Direito do Trabalho, é garantida a permanência das partes na relação de 

emprego, com a integração e satisfação do empregado na empresa onde labora, só assim 

o citado ramo do Direito estará apto a cumprir satisfatoriamente o seu objetivo: 

assegurar melhores condições, para o empregado, de pactuação e gerenciamento da 

força do trabalho em determinada sociedade.  

Sempre que existir litígio, as partes devem procurar fazer com que o 

empregado continue a desenvolver suas atividades na empresa/demandada, caso exista 

possibilidade para tanto, o que é muito raro acontecer. 

Um outro princípio do Direito do Trabalho intimamente ligado à 

proteção do trabalhador é o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, 

que aduz não poder o empregado dispor, da forma como bem entende, dos seus direitos 

oriundos da relação de emprego travada com o empregador. 
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O princípio em tela reserva uma maior garantia ao trabalhador de que, no 

final do mês, a contraprestação pelo desempenho de suas atividades estará protegida, 

intocada, não sujeita a qualquer aventura do próprio empregado em fazer uso da 

garantia de sua sobrevivência em determinados negócios, como, por exemplo, a venda 

do direito de descansar uma vez por semana, remuneradamente. 

1.2.3.6 Aspectos controversos da Justiça do Trabalho 

O Direito material do trabalho brasileiro carece de urgente modernização, 

em virtude das rápidas e profundas transformações na realidade econômica, as quais 

decorrem da globalização e acarretam as altas taxas de desemprego. 

Essa drástica passagem de uma economia precária e rudimentar para um 

regime econômico estável importa, necessariamente, redefinição do papel do Estado, até 

mesmo para o crescimento das integrações dos países na comunidade mundial e 

regional, ante o avanço tecnológico. 

As mudanças nesse universo provocam a imediata repercussão sobre as 

relações entre o capital e o trabalho, cujo disciplinamento  jurídico deveria adequar-se 

ao novo perfil dos fenômenos atuais, nada semelhantes ao panorama vivenciado pelo 

legislador da época da edição da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943.  

Não obstante, levantam-se vozes de alguns segmentos influentes na 

sociedade com o nítido propósito de promover uma campanha propugnando a extinção 

da Justiça do Trabalho, a partir de uma visão inteiramente distorcida da realidade dos 

fatos relativos ao conceito e ao funcionamento do Judiciário trabalhista.  

As opiniões mais esclarecidas, porém, defendem a manutenção da Justiça 

do Trabalho como órgão federal especializado, porque conhecem a sua tradição e o seu 

relevante papel na vida jurídica brasileira, o que podemos averiguar através da opinião 

do jurista trabalhista José Ajuricaba da Costa e Silva52, quando aduz que:. 

Somente os partidários do neo-liberalismo econômico, juristas ou não, 
residentes nos grandes centros do Sul do país, que é a região mais 
desenvolvida do Brasil, ignorantes das condições existentes nas 
demais regiões dessa nação de dimensões continentais e 
preconceituosos para os habitantes dessas regiões, que consideram 
atrasada, é que se batem pela supressão da Justiça do Trabalho 
brasileira, sob a alegação de modernidade, esquecendo ou ocultando 

                                                 
52 SILVA, José Ajuricaba da Costa e. O Papel da justiça do trabalho. Brasília: Consulex, 2001 in CD-
ROM. 
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que instituição semelhante, também com composição paritária, 
embora sem poder normativo, existe em nada menos do que 7 países 
desenvolvidos da Europa e um da Ásia. 

 

Ainda sobre o assunto, dispõe o também jurista João Oreste Dalazen53: 

Está claro que a instituição clama por aperfeiçoamento em 
profundidade, sobretudo para corrigir fatores de lentidão. Contudo, 
reformar não é demolir! Convém aos donos do poder não olvidarem 
que a Justiça do Trabalho é o último refúgio das massas famélicas e 
sequimosas da Justiça. 

Alguns daqueles que são contra a Justiça do Trabalho e, 

conseqüentemente, a favor da facilidade da reforma, quanto aos direitos assegurados 

pela mesma, defendem a flexibilização dos direitos trabalhistas, sendo estes 

desconstitucionalizados, ou seja, retirados do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e 

fazendo parte de uma legislação infraconstitucional, lei ordinária, sendo, assim, mais 

fácil de serem modificados. A negociação, nesse caso, prevaleceria sobre a legislação – 

NEGOCIADO versus LEGISLADO. 

A expressão “flexibilização” indica, pois, o ajustamento do Direito do 

Trabalho às atuais realidades da sociedade capitalista. Para alguns, mais radicais, 

deveria levar à retirada do Estado do campo das relações trabalhistas, deixando todo o 

regramento destas para a iniciativa dos próprios interessados (patrões e empregados), 

representados pelas respectivas organizações sindicais. 

Para outros, bastaria a criação de novos institutos, especialmente novas 

formas de contratação, que caminhassem mais no sentido do enfraquecimento das 

relações trabalhistas, com uma maior facilitação do rompimento do vínculo existente 

entre as partes contratantes. 

Com esse intuito, o Governo Federal conseguiu a aprovação pela Câmara 

dos Deputados54 do projeto de lei n°5.483/2001, que altera o art. 618 da Consolidação 

das Leis do Trabalho. 

O mencionado artigo da legislação consolidada, atualmente, aduz que:  

As empresas e instituições que não estiverem incluídas no 
enquadramento sindical a que se refere o art. 577 desta Consolidação 

                                                 
53 DALAZEN, João Oreste. Justiça do trabalho para todos, disponível em  
[http://www.trt13.gov.br/revista/dalazen.htm], em 27/04/2002. 
54 Até o momento em que o presente trabalho esteve sendo elaborado, em outubro/2002. 
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poderão celebrar Acordo Coletivo de Trabalho com os Sindicatos 
representativos dos respectivos empregados, nos termos deste Título.  

Pela referida alteração, as condições de trabalho ajustadas mediante 

convenção ou acordo coletivo prevalecerão sobre o disposto na lei, com ressalva de que 

não contrariem a Constituição nem normas de segurança e saúde do trabalho, então 

vejamos: 

Art. 618. Na ausência de convenção ou acordo coletivo firmados por 
manifestação expressa da vontade das partes e observadas as demais 
disposições do Título VI desta Consolidação, a lei regulará as 
condições de trabalho. 

§1° A convenção ou acordo coletivo, respeitados os direitos 
trabalhistas previstos na Constituição Federal, não podem contrariar 
lei complementar, as Leis ns. 6.321, de 14 de abril de 1976, e 7.718, 
de 16 de dezembro de 1985, a legislação tributária, a previdenciária e 
a relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem 
como as normas de segurança e saúde do trabalho. 

§2° Os sindicatos poderão solicitar o apoio e o acompanhamento da 
central sindical, da confederação ou federação a que estiverem filiados 
quando da negociação de convenção ou acordo coletivo previstos no 
presente artigo.55  

Há de se ter muita cautela, quando se tratar da flexibilização dos direitos 

trabalhistas, pois os Estados Unidos da América, que possuem os sindicatos, com força 

absoluta, para tratar das negociações atinentes à relação de trabalho, não parecem estar 

tão harmoniosos com os trabalhadores nas discussões dos direitos trabalhistas. 

Both managament and labor are dissatisfied with the labor law. This 
situation is having adverse effects on labor-managaments relations. 
The system is laden with mutual fear. Employers fear large, well-
financed organizing campaings targeted to them and union activity 
aimed at other firms with which they do business. On the other side of 
the table, unions claim that employees who would like to be 
represented fear their employers will harass and discharge them if they 
attempt to unionize. Unions also claim that workers who are unionized 
fear permanent replacement and loss of jobs if they make proposals 
that their employers oppose56. 

                                                 
55COSTA, Armando Casimiro, FERRAZ, Irany, MARTINS, Melchíades Rodrigues. CLT-LTr-2002. 
29.ed. São Paulo:Saraiva, 2002, p.85. 
56 BLOCK, Richard N.. Reforming labor law. Disponível em 
[http://www.findarticles.com/cf_0/ml272/2646_127/54098988/p6/article.jhtml?term=labor+law], acesso 
em 28/04/2002. 
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O mundo jurídico encontra-se dividido, no que diz respeito ao citado 

projeto de lei57.  

Na opinião do advogado José Alberto Couto Maciel58, o mencionado 

projeto é inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal de 1988 explicitou quais 

os direitos trabalhistas que poderiam ser modificados por convenção ou acordo coletivo, 

ou seja, os incisos VI, XIII e XIV do art. 7° da Carta Magna, todos relativos à jornada 

de trabalho ou salário. 

O que o projeto de lei que altera o artigo 618 da CLT pretende é 
conceder, mediante lei, a possibilidade que a Constituição não 
concedeu, pois restringiu a três direitos trabalhistas, e somente a eles, 
a viabilidade de serem reduzidos, não havendo essa previsão 
constitucional para os demais direitos, o que torna o referido projeto 
evidentemente inconstitucional. 

E ainda: 

É certo que se faz necessário flexibilizar o direito do trabalho, mas 
não se pode confundir flexibilização com desregulamentação, própria 
esta última de quem não quer garantir os direitos sociais no País, o que 
é muito comum neste tempo de globalização. 

Arnaldo Süssekind59, também contra a flexibilização das normas 
trabalhistas, opina: 

A proposição é, a nosso ver, imprópria e afronta o direito dos 
trabalhadores à proteção do Estado, visando a justiça social. É preciso 
considerar que o Brasil é desigualmente desenvolvido, onde regiões 
plenamente desenvolvidas convivem com outras em vias de 
desenvolvimento e algumas preocupantemente subdesenvolvidas. Ora, 
só existem sindicatos fortes, capazes de negociar em posição de 
equilíbrio com importantes empresas nacionais e multinacionais, onde 
há espírito sindical, e este dado sociológico emana espontaneamente 
das grandes concentrações operárias, as quais se formam onde há 
desenvolvimento econômico, sobretudo no setor industrial. 

Cumpre ponderar, ainda, que o Brasil ratificou dezenas de convenções 
internacionais do trabalho, cujos preceitos passaram a integrar o nosso 
direito positivo e não podem ser derrogados pelos instrumentos da 
negociação coletiva. Assim – por exemplo – um acordo coletivo de 
trabalho não poderá reduzir o período de férias anuais a uma semana, 
porque a Convenção da OIT n°. 132 fixa o mínimo de três semanas, 
com exclusão dos feriados. 

                                                 
57 Até o momento da conclusão desta pesquisa – outubro/2002 –, havia a aprovação, apenas, do 
Congresso Nacional. 
58 MACIEL, José Alberto Couto. Inconstitucionalidade do projeto de lei que possibilita a redução de 
direitos trabalhistas in Revista do Direito Trabalhista. Brasília:Consulex, março/2002, p.05. 
59 SÜSSEKIND, Arnaldo. Flexibilização do direito do trabalho in Prática Jurídica. Brasília:Consulex, 
maio/2002, p.39. 



 

 

52

 

O advogado Sérgio R. Muylaert60 possui a seguinte opinião sobre o 

assunto: 

A alteração no texto do art. 618, da norma trabalhista, quer seja à luz 
dos avanços anunciados pelo Direito do Trabalho, quer seja das regras 
e princípios do Direito Econômico, não se evidencia apta a consultar 
os interesses da sociedade brasileira, em geral, e em especial, das 
categorias assalariadas. 

Já o jurista Almir Pazzionoto Pinto61, sendo a favor da flexibilização das 

normas do Direito do Trabalho, alega que: 

As deficiências da legislação trabalhista não emanam unicamente de 
seu acentuado sentido tutelar, mas de ser toda ela federal, nacional, 
uniforme, rígida, tratando de maneira idêntica empregadores, 
empresas, profissionais liberais, entidades, instituições, extremamente 
desiguais. Além disso, há a recusa de valorização das negociações 
sindicais e a insistência em transformar-se em processos judiciais 
divergências individuais e coletivas que poderiam ser solucionadas 
direta e informalmente. 

Amauri Mascaro Nascimento62 entende que: 

Cabe indagar se com a tendência flexibilizadora, a precarização dos 
contratos de trabalho, a prática da negociação coletiva como meio de 
administração de pessoal e as dificuldades que afetam a economia de 
diversos países, está prejudicada a função protetora do direito do 
trabalho e o que se pretende mostrar é que não, uma vez que há um 
espaço no qual a tutela e a regulamentação do Estado são 
indispensáveis e estão se encaminhando como natural decorrência da 
impossibilidade de esperar, do livre mercado, a solução para a 
adequada defesa de valores que se sobrepõem ao plano contratual.  

Foram vários anos de luta para a Justiça Trabalhista brasileira chegar 

aonde chegou, sendo, atualmente, considerada célere, comparada à Justiça Comum e à 

própria Justiça Laboral, em outros tempos. 

A extinção da mencionada justiça especializada não seria justa e traria 

imensuráveis prejuízos à sociedade de uma forma geral, pois retardaria, ainda mais, o 

                                                 
60 MUYLAERT, Sérgio R.. A flexibilização da clt: possibilidades e limites às mudanças do artigo 618 in 
Revista do Direito Trabalhista, abril/2002, p.05. 
61 PINTO, Almir Pazzianotto. Flexibilização do direito do trabalho in Prática Jurídica. Brasília:Consulex, 
maio/2002, p.40.. 
62NASCIMENTO, Amauri Mascaro. O novo âmbito do protecionismo do direito do trabalho. Revista Ltr 
– Legislação do Trabalho. São Paulo. v.66,. n.08, p.905-921, agosto/2002, p.905.  
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andamento das demandas na Justiça Comum, sem falar que as questões trabalhistas, que 

possuem caráter alimentar, levariam anos, para serem resolvidas. 

No entanto, há de se reconhecer que a Justiça do Trabalho há que 

acompanhar a evolução dos tempos, uma vez que o Direito não é estático, mas 

dinâmico, deve acompanhar o andamento de tudo o que ocorre ao seu redor, com 

legislações mais modernas e práticas, por exemplo, capazes de acompanhar o que 

efetivamente ocorre, sob pena de praticar injustiças. 

Porém, concordando com aqueles que são contra a extinção da Justiça do 

Trabalho no Brasil, entendemos que modernizar não significa extinguir, assim como 

flexibilizar não significa desregulamentar, não devendo os direitos dos trabalhadores 

serem extraídos da Carta Magna, sob pena de serem manipulados, desvirtuando a 

principal função da justiça laboral: a proteção do trabalhador. 

O que se deve cuidar é para que essas modificações, afinadas com o 
neoliberalismo, não venham a agredir os princípios fundamentais do 
Direito do Trabalho, visto que, como se sabe, a razão de ser desse 
ramo da ciência jurídica é exatamente a proteção do trabalhador63. 

Se é evidente a necessidade crescente da modernização da legislação 

trabalhista e, conseqüentemente, da reforma do art. 7°, com sua profunda alteração, há 

de ser definido o que será preservado, como inegociáveis, entre os vários direitos hoje 

usufruídos pelo trabalhador. Não se pode simplesmente reduzir a zero o que 

constitucionalmente foi estabelecido, em um jogo de negociação em que princípios 

básicos não podem ser desprezados. 

 

1.3 Denominação dos conflitos trabalhistas 

Voltando alguns anos na História, a partir do momento em que os 

trabalhadores, à época da Revolução Industrial, sentiram-se injustiçados e até mesmo 

ameaçados pelas atitudes dos empregadores diante da relação de trabalho entre ambos, 

passou a existir um clima tenso e deveras propenso a desentendimentos e conflitos, 

sendo necessária a intervenção estatal, para que houvesse uma adequada solução às 

inconformidades entre ambas as partes. 

                                                 
63 MARTINS, Nei Frederico Cano. Os atuais instrumentos da flexibilização do direito do trabalho. 
Revista Ltr – Legislação do Trabalho. São Paulo. v.63, n.09, p.1177-1182, setembro/1999, p.1182. 
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Nesse momento da História, surgiu o Direito do Trabalho, bem como o 

Direito Processual do Trabalho, com a função precípua de solucionar os conflitos 

trabalhistas da melhor forma possível. 

As lides, na esfera trabalhista, são denominadas controvérsias ou 

dissídios. 

As controvérsias tratam de um conflito que está para ser solucionado, 

enquanto os dissídios seriam o conflito submetido à apreciação do Poder Judiciário. 

Como exemplo, tem-se a greve, que é um conflito. Quando a mesma passa a ser 

submetida à mediação, uma das formas de solução dos conflitos trabalhistas que adiante 

será abordada no presente trabalho, esse fato deixa de ser conflito para ser controvérsia, 

e, a partir do momento em que o Tribunal Regional do Trabalho apresenta uma solução 

no que diz respeito à greve, esse fato deixa de ser controvérsia para ser dissídio. 

Os dissídios, por sua vez, podem ser individuais ou coletivos64. 

Nos dissídios individuais, são discutidos interesses concretos decorrentes 

de normas já existentes. Podem ser simples ou plúrimos. As partes envolvidas no 

processo são determinadas, por exemplo: de um lado, há o empregado; do outro, o 

empregador ou empresa, discutindo diferenças salariais.  

Já nos dissídios coletivos, não são tratados interesses concretos, mas 

abstratos, relativos a toda uma categoria, e as partes não são determinadas como nos 

dissídios individuais, mas indeterminadas, ou seja, de um lado, há a categoria 

profissional (os trabalhadores) e, de outro, a categoria econômica (os empregadores), 

não sendo uma pessoa ou empresa específica, como nos dissídios individuais. 

O presente estudo trata das relações trabalhistas que tramitam em 

primeira instância, ou seja, tão-só os dissídios individuais, não abrangendo os processos 

que tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da 13a. Região ou no Tribunal Superior 

do Trabalho. 

1.4 Formas de solução dos conflitos trabalhistas 

A função primordial da Justiça do Trabalho é solucionar todo e qualquer 

conflito de natureza trabalhista existente entre as partes que procuram esse âmbito do 

Poder Judiciário. Essa solução deve ser dada da melhor maneira possível e quanto antes, 
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pois, só assim, a Justiça Trabalhista estará cumprindo a sua função social: diminuir, 

cada vez mais, os conflitos na órbita do Direito Laboral, solucionando-os. 

Para atingir esse objetivo, vejamos as formas de solução dos conflitos 

trabalhistas, abaixo discriminadas, conforme preleciona Maurício Godinho Delgado65: 

- Heterocomposição: A solução dos conflitos trabalhistas é determinada 

por um terceiro. Como exemplo, em nosso ordenamento jurídico, temos: mediação, 

arbitragem e jurisdição. 

 - Mediação: Ocorre, quando um terceiro, mediador, que pode ser 

qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos jurídicos, propõe a solução do conflito 

entre as partes. Estas não estão obrigadas a aceitar a solução proposta pelo mediador, e 

este não tem qualquer poder de coação, apenas serve de intermediário entre as partes. 

 - Arbitragem: Muito similar à mediação, no entanto difere da 

mesma pelo fato do árbitro, pessoa que propõe a solução, ter poderes, para impor a 

solução dos conflitos aos litigantes. 

O Magistrado trabalhista Guilherme Augusto Caputo Bastos66 diferencia 

muito bem, em poucas palavras, os institutos da mediação e da arbitragem no Direito do 

Trabalho, quando aduz que: 

O mediador cuida especialmente do relacionamento entre as partes e 
da descoberta dos reais interesses de cada cliente. Já o árbitro, que 
nem precisa conhecer pessoalmente as partes, não se preocupa com o 
relacionamento, senão com as informações técnicas apresentadas, as 
quais servirão como base para proferir sua decisão. 

Também não se confunde arbitragem com transação, objeto de nosso 

estudo, pois esta é um negócio jurídico bilateral em que as partes extinguem suas 

obrigações através de concessões recíprocas, enquanto, na arbitragem, as partes não 

fazem qualquer concessão, e a solução é dada pelo árbitro. 

A Lei n°. 9.307/96 dispõe sobre a arbitragem, aplicada subsidiariamente 

ao Processo do Trabalho, quando necessário. 

                                                                                                                                               
64 SÜSSEKIND, Arnaldo. Tribunais do trabalho no direito comparado e no Brasil. Revista Ltr – 
Legislação do Trabalho. São Paulo. v.63, n.11, p.1447-1453, novembro/1999, p.1447. 
65 DELGADO, Mauricio Godinho. Arbitragem, mediação e comissão de conciliação prévia no direito do 
trabalho brasileiro. Síntese Trabalhista, Administrativa e Previdenciária. n.159. Porto Alegre, p.09-22, 
setembro/2002, p.09-11. 
66 BASTOS, Guilherme Augusto Caputo Bastos. Arbitragem no direito do trabalho.  Revista Ltr-
Legislação do Trabalho.São Paulo. v. 63, n.11, p.1462-1476, novembro de 1999, p.1469. 
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Tais meios alternativos de solução dos conflitos deveriam caracterizar “a 

justiça não como o desaguadouro de todas as demandas, mas apenas daquelas cuja força 

coercitiva do Estado se faça exigida, e, nestas, se possa permitir a devida tutela.67” 

 - Jurisdição: Forma de solucionar os conflitos trabalhistas por 

meio da intervenção do Estado, gerando o processo judicial. O Estado, com base na 

legislação trabalhista vigente, aplica o direito, no caso concreto, objeto do conflito, e 

impõe às partes uma solução ao mesmo. 

As formas de solução dos conflitos trabalhistas retromencionadas tratam 

daquelas que prescindem da existência de um terceiro, para que a mesma se concretize, 

o que não é o caso das formas de solução abaixo mencionadas 

- Autodefesa: Forma de solução dos conflitos em que as partes procuram 

defender os seus interesses, pelo simples fato de entenderem que têm direito a algo. No 

âmbito do Direito Penal, temos, como exemplo, a legítima defesa. 

Não há, nesse caso, intervenção de qualquer outra pessoa, na negociação, 

que não sejam as partes. Como exemplo, no Direito do Trabalho, temos a greve. 

- Autocomposição: é a forma de solução dos conflitos trabalhistas em 

que as próprias partes chegam à solução de suas controvérsias, sem que haja a 

intervenção de um terceiro. 

Pode ser unilateral, quando uma das partes renuncia à sua pretensão, ou 

bilateral, quando ambas as partes, a fim de resolver a questão da melhor forma possível, 

fazem concessões recíprocas, como na transação. 

Na visão do jurista Arnaldo Süssekind68: 

É inquestionável que a autocomposição do conflito de trabalho 
constitui o ideal que deve ser fomentado e motivado, a fim de afastar, 
sempre que possível, a solução heterônoma. Entretanto, o êxito da 
negociação coletiva, com ou sem greve, pressupõe a existência de 
sindicatos fortes e atuantes, com expressiva representatividade dos 
trabalhadores. Não basta que tais sindicatos existam em algumas 
regiões ou em certas categorias. Se estes podem obter adequadas 
condições de trabalho por meio dos instrumentos da negociação 
coletiva, seja por acordo direto ou mediado, seja por arbitragem 

                                                 
67 OLIVEIRA, Alexandre Nery de. Meios alternativos de solução dos conflitos e outras discussões para a 
devida tutela judicial. Disponível em [http://www.www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?=id=223], acesso 
em 20/01/2002. 
68 SÜSSEKIND, Arnaldo. História e perspectivas da justiça do trabalho. Revista Ltr – Legislação do 
Trabalho. São Paulo. v.66, n.02, p.135-140, fevereiro/2002, p. 135. 



 

 

57

facultativa, certo é que os sindicatos mais fracos só conseguem 
melhorar as condições mínimas de trabalho através da arbitragem 
obrigatória ou sentença normativa do tribunal competente. Aduz-se 
que o sucesso da negociação coletiva depende também do 
fornecimento de informações pelos empresários e da boa-fé com que 
ambas as partes, numa atitude de mútua compreensão, estabeleçam 
diálogo – fatores que se reduzem na razão direta do 
subdesenvolvimento econômico. 

A conciliação69, objeto do presente estudo, que é uma expressão 

processual da transação, comumente denominada de acordo, está situada em uma zona 

intermediária entre a autocomposição e a jurisdição; depende, portanto, de duas 

condições: a autocomposição das partes e a colaboração de um terceiro. Passa-se, agora, 

à análise dessas condições. 

Quanto à autocomposição, afirma-se que pode resultar tanto da renúncia 

como do reconhecimento ou transação das partes e que nada mais é que um negócio 

jurídico baseado na vontade das partes conflitantes, com o intuito de alcançarem um 

acordo. A autocomposição é, assim, o aspecto substancial da conciliação. 

Quanto à colaboração de um terceiro, aqui especificamente o juiz, 

afirma-se que, além de depender de sua provocação, a conciliação somente produzirá 

efeitos na ordem processual através da sentença de homologação. A homologação é, 

assim, o aspecto processual da conciliação. 

O Magistrado, nesse caso, não interfere diretamente na melhor solução 

do conflito trabalhista, fato que deve ser analisado pelas partes, através das recíprocas 

concessões. O papel do julgador, nesse caso, é de mero homologador da melhor solução 

encontrada pelas partes, para acabarem com o litígio trabalhista. 

Da análise conjugada, verifica-se que o acordo entabulado pelas partes 

depende da manifestação do Estado-juiz, realizada através da sentença de homologação, 

para produzir efeitos na ordem processual. Portanto, os efeitos gerados pela conciliação 

não derivam imediatamente da vontade das partes, mas somente são viabilizados após a 

homologação do acordo, quando, então, adquire caráter erga omnes. 

Através do ato homologatório, o termo de acordo, por força do art. 449 

do Código de Processo Civil, equipara-se à sentença de mérito e, assim, alcança a 

qualidade de coisa julgada, pondo fim à relação processual com a análise do mérito. 

                                                 
69Do latim “conciliatio”, significa ação de conciliar, harmonia, concórdia; acordo entre duas pessoas em 
litígio. Grande dicionário larousse cultural da língua portuguesa, São Paulo: Nova Cultural, 2000, p.252. 
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A qualidade de coisa julgada é de suma importância, pois dela depende a 

caracterização da natureza jurídica da conciliação de ato jurisdicional, já que função 

jurisdicional só existe onde há coisa julgada. 

Nessa orientação, destaca-se o comentário de Hélis Ferreira da Silva70: 

Na conciliação, mais que a participação das partes e a expressão de 
sua vontade no acordo obtido, há a iniciativa do juiz, órgão 
jurisdicional, que a provoca, conduzindo as partes para um 
entendimento, e, sobretudo, na conciliação o juiz integra a relação 
jurídica, com a sua autoridade saneadora de ânimos e irradiadora de 
bom senso e equilíbrio, e, por isso, capaz de exercer grande influência. 
Mais ainda, ato processual que é, acontece na audiência, exige a 
participação do juiz, encerrando-se validamente com a sua assinatura 
no termo de conciliação. E a sua assinatura, juntamente com a das 
partes, tem o condão de transformar o acordo em sentença, 
encerrando-se a prestação do Estado uma função eminentemente 
jurisdicional, o que confere à conciliação a natureza de ato 
jurisdicional. 

A conciliação é a forma de solucionar as controvérsias existentes no 

âmbito trabalhista que interessa ao nosso estudo, estando, inclusive, patenteada na 

legislação consolidada brasileira, nos artigos 764, 831, 846, 847, 850 e 852-E, bem 

como no Enunciado 259 do TST. 

Os trabalhadores são, por sua essência, os mais fracos na relação de 

emprego, e esse fato, muitas vezes, torna-se um problema de cunho social, pois 

raramente os mesmos têm seus direitos trabalhistas devidamente pagos, ao término de 

um contrato de trabalho. 

A sociedade, de uma forma geral, seria muito mais digna e justa, se todos 

os direitos das pessoas fossem devidamente cumpridos, principalmente no âmbito do 

Direito do Trabalho, já que nosso país dispõe de um salário-mínimo, recebido pela 

maioria dos trabalhadores, que mal supre a sobrevivência básica dos que dele 

dependem. 

Diante de tantas injustiças no âmbito laboral, o trabalhador tende a 

procurar, cada vez mais, a Justiça do Trabalho, a fim de que seus direitos trabalhistas 

sejam devidamente cumpridos ao término do contrato de trabalho, ou mesmo durante a 

sua vigência, pois, além de enfrentar altas taxas de desemprego, a vida torna-se ainda 

                                                 
70 SILVA, Hélis Ferreira da. A conciliação. Revista do Curso de Direito da Universidade Federal de 
Uberlândia, Uberlândia, v. 10, p.263-280, 1981, p.278. 
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mais difícil, se não é devidamente pago ao empregado o quantum a que o mesmo faz 

jus. 

No entanto, nessa busca do empregado pelo correto pagamento de seus 

direitos, há um outro fator social que tende a retardar o atendimento dos anseios da parte 

hipossuficiente da relação de emprego: a morosidade da justiça, fato que, em tese, não 

depende do empregado, mas inevitavelmente atinge sua vida sob todos os aspectos. 

Procura-se abandonar o tecnicismo e o formalismo excessivos, para 

constituir um processo de resultados capaz de concretizar, na realidade prática e dentro 

de um tempo razoável, a finalidade precípua da função jurisdicional: a pacificação, com 

justiça, dos conflitos intersubjetivos de interesses. 

Na maioria das vezes, os conflitos trabalhistas têm como partes, de um 

lado, um trabalhador que quase nunca recebe seus direitos trabalhistas corretamente e, 

de outro, o empregador que quase nunca os paga devidamente; a única solução vista 

pelo economicamente mais fraco é a procura pela Justiça Trabalhista, achando que, 

assim, tudo será resolvido, e o economicamente mais forte, às vezes, acha até melhor 

que o empregado “procure seus direitos”, para que não tenha que pagar duas vezes. 

Não se deve negar que a Justiça do Trabalho tem a melhor das boas 

intenções em solucionar os conflitos que lhe são apresentados, mas nem sempre as 

partes, seja empregado ou empregador, colaboram com a mesma, seja através de 

pedidos absurdos por parte do empregado seja através da intransigência do empregador 

de que nada daquilo exposto na exordial é devido. É uma pena que a aplicação de multa 

por litigância de má-fé, no processo trabalhista, seja tão pouco aplicada e aceita. 

 



Capítulo 2. A Conciliação como forma de solução dos conflitos 
trabalhistas 
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2.1 Transação na Justiça do Trabalho: possibilidade 

 

A conciliação prevista em várias áreas do Direito é, na verdade, uma 

expressão processual da transação, instituto previsto no Direito Civil brasileiro. 

A transação possui suas raízes no Direito Romano e, atualmente, 

encontra-se prevista no Título II, do Livro III do Código Civil de 1916, ora vigente71, 

mais especificamente, nos artigos 1.025 usque 1036 deste mesmo diploma legal, 

conceituada pela doutrina como “um negócio jurídico bilateral pelo qual as partes 

interessadas, fazendo-se concessões mútuas, previnem ou extinguem obrigações 

litigiosas ou duvidosas” 72, ou seja, é um ajuste de vontades através do qual as partes 

envolvidas em relação obrigacional previnem ou terminam determinado litígio, 

mediante concessões recíprocas do respectivo direito. 

No novo Código Civil brasileiro, Lei n° 10.406/2002, em vigor a partir 

de 10/01/2003, o mencionado instituto está previsto nos artigos 840 a 850.  

É considerada uma especial modalidade de negócio jurídico assemelhado 

ao contrato73 em sua constituição, pagamento e efeitos, conforme a posição de alguns 

autores, não tendo sido esse o posicionamento do legislador do Código Civil brasileiro, 

que a colocou como uma forma de extinção das obrigações. 

Vários são os comentários doutrinários quanto à possibilidade de 

caracterização da transação nas conciliações realizadas na Justiça Trabalhista brasileira, 

de onde se conclui que a mesma ocorre, em determinadas situações, conforme será 

devidamente demonstrado no decorrer deste capítulo. 

                                                 
71 Época referente à elaboração do presente trabalho – outubro/2002. 
72 DINIZ, Maria Helena:Curso de direito civil, vol.2.15 ed.. São Paulo, Saraiva, 2000,p.310. 
73 RODRIGUES, Sílvio: Direito civil, vol.2. 25 ed. São Paulo:Saraiva,1997,p.234 
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2.1.1 Pressupostos da Transação 

Para que ocorra a transação, prioritariamente, mister se faz que as partes 

tenham vontade de exercê-la, pois é imprescindível a manifestação volitiva das mesmas, 

não podendo a transação advir de lei. 

Não há transação por força de lei, nem é possível atuação judicial 
espontânea. Mesmo na Justiça do Trabalho, em que o julgador atua 
francamente no sentido de obter conciliação; mesmo nas ações em que 
foi instituída audiência inaugural como oportunidade para concitar as 
partes ao encerramento transacional do litígio, a função judicial é 
limitada a aconselhar os interessados e alertá-los quanto aos 
inconvenientes da demanda, sem lhes impor a transação 74. 

As partes envolvidas em uma transação devem ter capacidade plena no 

âmbito cível, pois fazem concessão sobre seus direitos, a fim de transigirem e, a partir 

do momento em que isso acontece, estão alienando parte dos mesmos75, e toda 

alienação requer capacidade. Com a transação, não é diferente. 

A transação pressupõe, ainda, a dúvida (res dubia) ou o litígio a respeito 

da relação jurídica. 

Por res dúbia, deve-se entender a incerteza que domina os transatores, ou 

seja, aqueles que estão envolvidos na transação, quanto a seus pretensos direitos ou a 

dúvida sobre o bem que constitui objeto do litígio. 

No momento em que antecede a transação, há insegurança no que 
concerne à situação jurídica do direito. Já num segundo momento, a 
insegurança cede lugar a um estado jurídico apto a prevenir ou 
terminar litígio 76. 

O nosso ordenamento jurídico entende que, para que ocorra a transação, a 

dúvida, na relação jurídica, tanto pode ser subjetiva quanto objetiva.  

Na primeira hipótese, a incerteza existe apenas no espírito das partes, 

enquanto que, no segundo caso, verifica-se a dúvida quanto à coisa litigiosa. 

Para os romanos, seguidos dos germanos, e por nosso Direito adotado, 
a res dubia pressupõe simplesmente a incerteza, tanto a objetiva (da 
relação jurídica em si) como a meramente subjetiva. No direito 
francês, entretanto, não é assim que se entende, pois que se alia a 

                                                 
74 PEREIRA, Caio Mário da Silva: Instituições de direito civil, vol.II, 19 ed.,Rio de Janeiro:Forense, 
2001,p.162. 
75 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil, vol.II, São Paulo:Atlas, 2001,p.281. 
76 OLIVEIRA, Francisco Antônio de: Transação in O direito do trabalho na sociedade contemporânea. 
Coordenação Yone Frediani e Jane Granzoto Torres da Silva.São Paulo,2001,p.123. 
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incerteza à litigiosidade, isto é, exige-se que o direito seja contestado, 
ou suscetível de sê-lo. Para justificar a transação, deve-se considerar, 
sem embargo da concepção francesa, que é suficiente a incerteza 
subjetiva, isto é, a dúvida imperante no espírito dos interessados 77. 

Assim, caso nenhuma das dúvidas exista, seja objetiva ou subjetiva, a 

transação não ocorre, conforme aduz Sílvio Rodrigues78: 

Se tal dúvida inexiste, pelo menos no espírito das partes transigentes, 
a transação perde seu objetivo e o acordo entre os adversários pode se 
comparar a uma doação ou à remissão de dívida, mas não ao negócio 
em exame. 

Um outro pressuposto da transação é a reciprocidade de concessões que 

introduz um necessário fator de onerosidade no citado instituto jurídico, estruturado 

sobre o caráter bilateral do mesmo.  

Roberto Ruggiero79 entende ser o mencionado elemento o que “imprime 

à transação caráter de contrato bilateral e que se distingue da renúncia, da doação e de 

outros remédios que também implicam abandono de uma pretensão”. 

Sobre o assunto, Maria Helena Diniz80 alega que: 

Não se terá transação se uma das partes receber só vantagens e a outra 
sacrifícios, mas renúncia, ratificação ou reconhecimento do direito do 
outro, doação, remissão de dívida, conforme o caso, de forma que 
tudo conceder sem nada receber não é transigir. 

A transação, no entanto, não tem poder de criar direitos ou de transmiti-

los, sua função é a de declarar ou de reconhecer um direito preexistente. 

Os interessados na resolução de um litígio desistem, pela transação, 

reciprocamente, de alguns benefícios ou vantagens, a fim de evitar os riscos da demanda 

ou as delongas da lide. 

As partes são levadas a transigir pelo desejo de evitar um processo cujo 

resultado eventual será sempre duvidoso e “decidem abrir mão, reciprocamente, de 

algumas vantagens potenciais, em troca da tranqüilidade que não têm” 81. Embora a 

parte tenha a certeza de que vencerá a demanda por possuir um bom direito, prefere 

                                                 
77 PEREIRA, Caio Mário da Silva: Instituições de direito civil, vol.II, 19 ed.,Rio de Janeiro:Forense, 
2001,p.163. 
78 RODRIGUES, Sílvio: Direito civil, vol.2, 25 ed., São Paulo:Saraiva,1997,p.238. 
79 RUGGIERO, Roberto de:Instituições de direito civil, vol. III,Tradução da 6a. edição italiana por Paolo 
Capitanio.Campinas, Bookseller,1999,p.563. 
80 DINIZ, Maria Helena:Curso de direito civil, vol.2,15 ed., São Paulo, Saraiva, 2000,p.313. 
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ceder parcialmente, para evitar o perigo, ainda que remoto, de ser vencido.“Muitas 

vezes, o réu prefere não correr nem um risco e transacionar, uma vez que o mau acordo 

lhe será, em alguns casos, mais econômico”82. 

 

2.1.2 Características da Transação 

A transação tem interpretação restritiva. Não se pode nela incluir 

interesses não específica e concretamente transacionados, ou seja, não se admite, 

quitações gerais de direitos, mas tão-somente as questões expressamente especificadas 

na própria transação, conforme o art.1.027 do Código Civil Brasileiro: “A transação 

interpreta-se restritivamente. Por ela, não se transmitem, apenas se declaram ou 

reconhecem direitos”. 

A indivisibilidade é outra característica da transação, do que resulta que a 

ineficácia de qualquer de suas cláusulas induz  à nulidade do todo. 

Conforme preceitua o art. 1.035 do Código Civil brasileiro, a transação 

tem como objeto relações jurídicas relacionadas a direitos patrimoniais de caráter 

privado, sendo, então, cabível o empregado transacionar certos direitos trabalhistas 

relativos ao contrato de trabalho em seu nome. 

Não são suscetíveis de transação os direitos não-patrimoniais e os de 

natureza pública, como a prescrição e o direito a férias, por exemplo. 

O instituto jurídico, ora estudado, é passível de nulidade, nos casos 

previstos no art. 1.036 do Código Civil brasileiro, ou seja, quando a res dubia não mais 

existe, pois o litígio já fora decidido por sentença passada em julgado, sem 

conhecimento dos transatores ou pela descoberta posterior de que nenhum dos 

transatores tinha direito sobre o objeto da relação.  

Essa nulidade é absoluta. Ocorrendo qualquer uma das hipóteses 

mencionadas, é como se a transação não tivesse existido; a nulidade possui, então, efeito 

ex tunc. 

Há, ainda, a nulidade relativa, que se encontra no art. 1.030, na segunda 

parte do Código Civil brasileiro, ou seja, no caso em que a transação for proferida com 
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base em dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa em litígio. Nesse 

caso, a nulidade só ocorre do momento em que uma de suas causas ocorre em diante, 

não fazendo desaparecer os atos praticados anteriormente, desde que válidos, possui, 

então, efeito ex nunc. 

 

2.1.3 Espécies de Transação 

A transação comporta duas espécies fundamentais: a judicial e a 

extrajudicial. 

Para retratar com mais facilidade o estágio do conflito em que o 
negócio se consuma, preferimos reservar o termo “transação” para 
caracterizá-lo em sua fase extrajudicial, que previne o litígio, e o 
termo transigência para caracterizá-lo em sua fase judicial, com 
intervenção do juiz, que termina o litígio, embora reconhecendo que, 
em seu sentido comum, as palavras traduzem a situação de acordo de 
vontades83. 

A primeira deve se realizar no curso do processo e recai sobre direitos 

contestados em juízo, estando prevista no art. 1.028, incisos I e II do Código Civil 

brasileiro. Pode ser feita por termo nos autos, o qual será assinado pelo juiz e pelas 

partes que transigem, e, procedida a transação, deverá haver a homologação do 

magistrado, que é imprescindível. 

A transação feita, no citado caso, faz coisa julgada, ou seja, é inatacável 

por via de recurso. 

No caso da justiça laboral, tal previsão se encontra no parágrafo único do 

art. 831 da Consolidação das Leis Trabalhistas vigente, só podendo ser modificada por 

meio de ação rescisória: 

Art. 831. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a 
proposta de conciliação.  

Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo lavrado valerá como 
decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às 
contribuições que lhe forem devidas. 

                                                                                                                                               
82 OLIVEIRA, Francisco Antônio de: Transação in O direito do trabalho na sociedade contemporânea. 
Coordenação Yone Frediani e Jane Granzoto Torres da Silva.São Paulo,2001,p.127. 
83 PINTO, José Augusto Rodrigues. Processo trabalhista de conhecimento. 5.ed.São Paulo:LTr, 2000, 
p.322. 
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Enunciado 259 do TST – Só por ação rescisória é atacável o termo de 
conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

A transação extrajudicial, conhecida também como preventiva, de acordo 

com o que preceitua o art. 1.029 do Código Civil brasileiro, será feita apenas por 

escritura, que poderá ser pública ou particular. O litígio sobre o qual se quer 

transacionar ainda não ocorreu e será evitado, preventivamente, pela transação 

extrajudicial. 

A controvérsia, nesse caso, não necessitará de homologação do juiz, para 

ter validade, diferentemente da transação judicial, pelo fato de ter sido feita com função 

preventiva, ou seja, de evitar uma demanda judicial. 

A transação firmada extrajudicialmente, ainda não homologada, não 
impediria o trabalhador de propor a ação trabalhista que desejar. Se a 
empresa demandada, entretanto, alegar a existência da transação 
extrajudicial para objetar o pedido do reclamante, caberá a este argüir 
a invalidade deste negócio jurídico, ficando a cargo do juiz, decidir a 
respeito, ainda que incidentalmente, antes de apreciar o requerimento 
principal da ação trabalhista84. 

Atualmente, têm-se como exemplo dessa espécie de transação as 

conciliações efetuadas junto às Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pela Lei 

n°. 9.958/2000, as quais se tratam de órgãos administrativos, compostos por 

representantes da categoria patronal e profissional, responsáveis por tentativas 

conciliatórias como condição para ingresso de reclamação trabalhista na Justiça do 

Trabalho. 

Sobre a existência dos citados órgãos conciliatórios, Arion Sayão 

Romita85 já havia, bem antes da criação dos mesmos, opinado a respeito: 

A tarefa de conciliar os dissídios individuais pode – e deve – ser 
confiada a órgãos extrajudiciais, por exemplo, comissões paritárias 
que funcionariam na empresa, no sindicato dos trabalhadores, no 
sindicato patronal ou em algum outro órgão de negociação coletiva. A 
Justiça do Trabalho deve reservar seus esforços para a tarefa de julgar. 
Mera tentativa de conciliar as partes constitui trabalho subalterno para 
juízes de primeiro grau, que se prepararam para uma bela carreira, 
prestaram um concurso dificílimo e jamais terão oportunidade de 
demonstrar sua cultura jurídica se o esforço conciliatório vingar em 
cem por cento das demandas. Não é necessário ser juiz para atuar 

                                                 
84 GONZALEZ, Ismael. Autocomposição de conflitos trabalhistas. Revista Ltr – Legislação do Trabalho. 
São Paulo. v.62, p. 1162/1171, setembro/1998, p.1169. 
85 ROMITA, Arion Sayão. A conciliação numa justiça do trabalho democrática. Revista TRT-12a 
Região.n.02, p.33/41, junho/1994, p.39. 
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como conciliador; talvez, até, seja melhor não ser. O representante do 
trabalhador ou o delegado sindical na empresa terão, seguramente, 
melhores condições para essa tarefa do que o juiz do trabalho.  

A composição das Comissões de Conciliação Prévia será paritária, ou 

seja, terá representante tanto dos empregadores como dos empregados e terá o mínimo 

de dois e o máximo dez membros. Metade dos membros da comissão será indicada pelo 

empregador, e a outra metade será eleita pelos empregados em escrutínio secreto, 

fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional, e haverá tantos suplentes quantos 

representantes titulares, com estabilidade de um ano após o final do mandato, salvo se 

cometerem falta grave nos termos da lei. 

Em algumas categorias, já existia o Núcleo Intersindical de Conciliação, 

casos em que os mesmos podem funcionar como Comissões de Conciliação Prévia. 

As partes, quando possuírem qualquer problema relacionado aos direitos 

trabalhistas, devem, primeiramente, tentar uma conciliação junto às mencionadas 

comissões, onde sempre o representante dos empregados o orientará. Se o problema for 

resolvido nessa esfera, a questão estará solucionada, caso contrário, munido da certidão 

de impossibilidade de conciliação, o empregado deverá procurar seus direitos junto à 

Justiça do Trabalho. 

Caso haja descumprimento da obrigação de submeter o pedido 

previamente à comissão, o processo será extinto, pelo juiz do trabalho, sem apreciação 

do mérito, e a parte, sancionada por litigância de má-fé. 

Em casos de motivo relevante, questões que requerem uma solução 

complexa, por exemplo, alto nível de conhecimento nos institutos jurídicos, será 

possível ingressar com o pedido diretamente na Justiça do Trabalho. 

A opinião dos juristas sobre as Comissões de Conciliação Prévia é 

divergente. 

O Magistrado Antônio Gomes de Vasconcelos86 entende que: 

a mera criação de mecanismos autônomos de solução dos conflitos 
trabalhistas, apesar de extraordinário avanço, é ainda insuficiente para 
promover profunda e necessária transformação do sistema de 
organização das relações do trabalho, em sua essência. Além da 

                                                 
86 VASCONCELOS, Antônio Gomes de. Os núcleos intersindicais de conciliação trabalhista na lei 
n.9.958/2000. São Paulo. Revista Ltr – Legislação do Trabalho. v.64, n.02, p.201-205, fevereiro/2000, 
p.201. 
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disponibilização de mecanismos ágeis de solução dos conflitos, 
também requer atenção a regulamentação das relações de trabalho e 
aspectos culturais inadequados à situação atual. 

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Anamatra), embora não seja contra a instituição das Comissões de Conciliação Prévia, 

entende que deve haver algumas mudanças nas mesmas, após a análise de diversos 

casos de denúncia de fraudes em algumas delas, por isso foi enviado à Câmara dos 

Deputados, em 19/03/2002, um projeto de lei que visa a alterar o funcionamento dessas 

comissões, tornando-as mais transparentes e de acordo com o estado de direito. 

É de se esperar, contudo, e apesar de tudo, que medidas como a 
criação dessas Comissões, o incentivo à adoção de formas 
extrajudiciais de solução dos conflitos trabalhistas, afora reduzirem o 
número de ações na Justiça do Trabalho, não estejam apenas a 
sinalizar dois graves, lamentáveis e tristes aspectos. Primeiro: a 
caminhada acelerada com destino à desregulamentação das relações 
de trabalho em nosso País e, em conseqüência, da menor proteção 
para o trabalhador. Segundo: o início do fim da Justiça do Trabalho e, 
com ela, do grande apoio judiciário que goza o lado mais fraco nas 
relações de trabalho: o próprio trabalhador87. 

Aduz o art. 625-E da Consolidação das Leis do Trabalho, em que é 

tratado o funcionamento das Comissões de Conciliação Prévia: 

Art. 625-E - Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo 
empregado, pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da 
Comissão, fornecendo-se cópia às partes. 

Parágrafo único – O termo de conciliação é título executivo 
extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas 
expressamente ressalvadas. 

Tem gerado controvérsias, na redação do citado artigo, o termo eficácia 

liberatória geral utilizado pelo legislador. 

Alguns entendem que, pelo mencionado termo, o que for acordado, na 

Comissão de Conciliação Prévia, não mais poderá ser discutido em juízo; outros 

entendem que não é o fato do empregado ter conciliado sobre seus direitos trabalhistas 

administrativamente que não mais poderá discuti-los em juízo, se pagos erroneamente.  

                                                 
87 FRANCO FILHO, Georgenor de Souza . A lei das comissões de conciliação prévia. Revista Ltr – 
Legislação do Trabalho. São Paulo. v.64, n.02, p.174-177, fevereiro/2000, p.177  
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Segundo Grijalbo Coutinho, presidente da Anamatra do Distrito 

Federal88, o projeto prevê o fim da obrigatoriedade da Comissão de Conciliação Prévia, 

já que hoje o trabalhador que quer questionar seus direitos judicialmente tem que passar 

primeiro pela comissão, bem como o fim da quitação total dos acordos firmados, uma 

vez que, segundo o citado jurista, “atualmente, se um trabalhador vai à CCP discutir 

apenas férias, por exemplo, o termo de acordo dele dá quitação total de quaisquer 

direitos trabalhistas”89. 

Não procede a posição do citado jurista, quando o mesmo afirma que, se 

o trabalhador concilia sobre um título na Comissão de Conciliação Prévia, estará 

abrindo mão de todos os outros, dando ao acordo quitação total de qualquer direito 

trabalhista.  

Ademais, vale ressaltar que o acordo proferido frente à Comissão de 

Conciliação Prévia não faz coisa julgada, uma vez que não ocorre sua homologação 

perante o juízo trabalhista, podendo, então, o empregado reivindicar, na mesma, os 

valores não pagos ou pagos a menor, não tendo o termo de conciliação, nesse caso, 

eficácia liberatória geral. Ou seja, uma vez feito aquele acordo, o empregador não estará 

totalmente livre de suas obrigações, se tiver pago a menor, conforme preceitua Sérgio 

Pinto Martins90 “não haverá eficácia liberatória daquilo que não foi pago”. 

A quitação envolve apenas as parcelas e os valores pagos e não os 
títulos. Se não houve o pagamento integral, o empregado poderá 
reclamar eventuais diferenças ou até mesmo verbas que não foram 
pagas e que, portanto, não foram quitadas91. 

Sobre o assunto, aduz o Magistrado José Carlos Arouca92: 

Peca pela impropriedade cuidar-se de conciliação prévia sem 
determinar a configuração do litígio. Naturalmente, este forma-se 
quando um direito reclamado é resistido justificadamente. Do 
contrário, tem-se apenas a negativa do direito. O que é devido paga-se 
regularmente, valendo a quitação pelo título e valor satisfeito, sem 
exigir ressalva alguma para permitir reclamar o que não foi pago. 

                                                 
88 À época da presente pesquisa – março/2002. 
89 BATISTA, Henrique Gomes. Magistrados querem mudanças na lei de conciliação prévia,.Disponível 
em <http://www.valoronline.com.br/valoreconomico/materia.asp?id=1124184>,acesso em 22/03/2002. 
90  MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 13.ed., São Paulo:Atlas, 2000, p.75. 
91 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 13.ed., São Paulo:Atlas, 2000, p.75 
92 AROUCA, José Carlos. Comissão de conciliação prévia: o triste fim. Síntese Trabalhista, 
Administrativa e Previdenciária. n.159. Porto Alegre, p.135-137, setembro/2002, p.136. 
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Alguns autores entendem ser inconstitucional a tentativa obrigatória da 

conciliação prévia, nas comissões a que diz respeito o presente subtítulo, pelo fato de 

atingir a cláusula pétrea do art. 5°, inciso XXXV da Carta Magna, segundo o qual a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

Parece-nos que a questão da pretendida obrigatoriedade de submeter-
se o trabalhador às CCP enquadra-se na definição de jurisdição 
condicionada à prévia exaustão da via administrativa. Nada obstante, 
se nem em face da administração pública (o INSS é o maior exemplo), 
que tem inúmeras prerrogativas asseguradas (prazos, etc.) se admite a 
exigência do esgotamento da via administrativa, por que em relação a 
particulares (leia-se empregadores) seria possível tal imposição?93 

Outra vertente dos doutrinadores entende não ser inconstitucional a 

tentativa obrigatória da conciliação prévia: 

O procedimento criado pelo artigo 625-D não é inconstitucional, pois 
as condições da ação devem ser estabelecidas em lei e não se está 
privando o empregado de ajuizar a ação, desde que tente a 
conciliação94. 

O direito da ação não é absoluto, sujeitando-se a condições (as 
condições da ação), a serem estabelecidas pelo legislador95. 

Entendemos, diferentemente do último jurista citado, ser inconstitucional 

o art. 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho, pois, contrariando o art. 5°, inciso 

XXXV da Constituição Federal de 1988, priva as partes da relação de emprego de terem 

o Poder Judiciário Trabalhista como solucionador de um conflito que somente a este diz 

respeito. Órgão administrativo algum pode ser mais importante que o Poder Judiciário a 

ponto de provocar uma extinção de uma ação sem julgamento do mérito, pelo fato de 

não ter tomado conhecimento de uma tentativa conciliatória, impedindo que esta seja 

feita diretamente pela Justiça. 

Diante das várias denúncias, no meio jurídico, de que as autoridades 

administrativas que compunham as Comissões de Conciliação Prévia estariam cobrando 

taxas às partes que compareciam àquelas, a fim de proceder à conciliação nos litígios 

trabalhistas, foi publicada a Portaria, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, n°.329, de 

14 de agosto de 2002, em 15 de agosto do mesmo ano, que estabelece procedimentos 

                                                 
93 OLIVA, José Roberto Dantas. Comissões de conciliação prévia: submissão obrigatória afronta o 
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Síntese Trabalhista, Administrativa e 
Previdenciária. n.159. Porto Alegre, p. 145-152, setembro/2002, p.147. 
94 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 13.ed., São Paulo: Atlas,  2000, p.73. 
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para a instalação e funcionamento das Comissões de Conciliação Prévia e Núcleo 

Intersindical de Conciliação Trabalhista96.  

Interessa a este estudo, mais  detidamente, o regime legal da transação 

judicial, equivalente, no Processo do Trabalho, ao acordo a que aludem os arts. 831, 

parágrafo único, 846, 847, 850 e 852-E da Consolidação das Leis do Trabalho, motivo 

pelo qual se deixa de tecer maiores considerações à transação extrajudicial, a que ocorre 

fora do âmbito do Judiciário. 

 

2.1.4 Da Transação na Conciliação 

 

Interessante o comentário do autor Francisco Antônio de Oliveira97, 

quando diz que, apesar de as expressões transação, acordo, conciliação e 

autocomposição, se tratarem, na prática, como sinônimas, as mesmas não têm o mesmo 

significado. 

Segundo o citado autor, para que haja transação, são necessárias tanto a 

existência de relações controvertidas quanto a reciprocidade de concessões e que o 

acordo, a conciliação e a autocomposição, embora também digam respeito a concessões 

recíprocas, não se perfazem, obrigatoriamente, por relações controvertidas, pois outros 

fatores como a demora de uma ação ou a precária saúde financeira do devedor 

aconselham o acordo, para que o credor receba menos, mas receba. 

O direito, nesse caso, não é controvertido, e o titular do mesmo fará 

concessões, para não perder tudo. São hipóteses que, na opinião do autor, 

descaracterizam a transação. 

Sobre o citado assunto, opina Sílvio de Salvo Venosa98: 

A conciliação é ato material do bojo do processo em que pode 
ocorrer a transação, mas não é imperioso que todo acordo feito 
em juízo se constitua numa transação. Quem reconhece o pedido 
do autor ou confessa um direito não está transigindo. 

                                                                                                                                               
95 GRINOVER, Ada Pelegrini. A conciliação extrajudicial na justiça do trabalho. O processo em 
evolução. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1966, p.94. 
96 Revista Ltr – Legislação do Trabalho. São Paulo. v.66. n.08. p.1019-1020. 
97 OLIVEIRA, Francisco Antônio de: Transação in O direito do trabalho na sociedade contemporânea. 
Coordenação Yone Frediani e Jane Granzoto Torres da Silva.São Paulo,2001,p.133. 
98 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil, vol.II, São Paulo:Atlas, 2001,p.281. 
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Christóvão Piragibe Tostes Malta99 aduz que: 

A conciliação pode ser extraprocessual ou endoprocessual. Em ambos 
os casos, visa a induzir as próprias pessoas em conflito a ditar a 
solução para a tal pendência. O conciliador procura obter uma 
transação entre as partes (mútuas concessões), ou a submissão de um à 
pretensão do outro (no processo civil, reconhecimento do pedido: art. 
269, II), ou a desistência da pretensão (renúncia:CPC, art.269, V). 
Tratando-se de conciliação endoprocessual, pode-se chegar ainda à 
mera “desistência da ação”, ou seja, revogação da demanda inicial 
para que o processo se extinga sem que o conflito receba solução 
alguma. 

Portanto, há casos em que a conciliação não caracteriza transação. 

No momento em que a parte reclamada, em uma demanda trabalhista, faz 

um acordo com o reclamante, reconhecendo o pedido feito pelo mesmo, pagando-lhe 

em sua totalidade, não caracteriza uma transação, pois não há reciprocidade de 

concessões, já que o reclamante não precisou abrir mão de nada com relação a seu 

direito, para fazer o acordo. A conciliação, nesse caso, não caracteriza uma transação. 

No entanto, discordando da opinião já citada de Francisco Antônio de 

Oliveira, no caso do reclamante se dispor a fazer logo um acordo, devido à precária 

saúde do empregador, por exemplo, não descaracteriza a transação como parte da 

conciliação, pois não é o fato do mesmo receber um valor bem antes do previsto para o 

fim da demanda que a reciprocidade deixa de existir.  

Se o empregado, nesse caso, concorda em receber antes uma quantia 

menor do que aquela a que pensa fazer jus, ele está, apenas, abrindo mão de parte de seu 

direito, pois o fator risco de não receber a verba conta mais que a possibilidade remota 

de recebê-la depois de tanto tempo. A reciprocidade, nesse caso, não deixou de existir, 

portanto, a transação existe. 

Já quanto ao empregador, a reciprocidade de concessões também não 

deixou de existir, pois o fato de pagar a menor antes do fim da demanda não quer dizer 

que seja a melhor solução para aquele, pois, se esperasse até o final da mesma, talvez 

não fosse compelido a pagar qualquer valor. Pode-se averiguar, portanto, que houve 

reciprocidade de concessões, por isso a transação existe, contrariando, assim, a opinião 

do mencionado autor. 

                                                 
99 MALTA, Christóvão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista.30. ed., São Paulo:LTR, 2000, 
p.21. 
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2.1.5 Da indisponibilidade de certos direitos trabalhistas na Transação 

Conforme já explanado no presente estudo, há, no Direito do Trabalho, 

em decorrência do caráter protecionista de suas normas, o princípio da indisponibilidade 

dos direitos laborais, o qual está intimamente ligado à transação, neste mesmo ramo 

jurídico. 

A indisponibilidade de direitos trabalhistas pelo empregado constitui-se, 

regra geral, no Direito Individual do Trabalho de nosso país, estando subjacente a, pelo 

menos, dois relevantes dispositivos celetistas: artigos 444 e 468 da legislação 

consolidada: 

Art. 444- As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre 
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às 
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes 
sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 

Art 468 – Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração 
das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim 
desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 
empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta 
garantia. 

Pelo princípio da indisponibilidade, denominado por parte da doutrina de 

princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, estes são irrenunciáveis, ou 

seja, fica excluída a possibilidade jurídica de poder realizar, de maneira válida e eficaz, 

o desligamento voluntário dos direitos pelo trabalhador, salvo se “a desistência for 

admitida por lei não acarretar desvantagem para o trabalhador ou não ocasionar prejuízo 

à coletividade”100. 

Suponha-se a hipótese em que os funcionários de uma determinada 
empresa laborem 03 (três) horas diárias e transacionem com a empresa 
a continuidade do trabalho extraordinário com habitualidade, mas sem 
incidência nas demais verbas salariais. Poder-se-ia argumentar que o 
trabalho extraordinário não constitui direito do trabalhador, podendo o 
empregador retirá-lo a qualquer momento desde que o seu movimento 
empresarial assim determine. Ter-se-ia assim a relação controvertida 
sobre o direito à jornada extraordinária e reciprocidade de concessões: 
o empregador que poderia cessar o labor extraordinário deixou-o 
prosseguir com vantagem dos trabalhadores; estes, por sua vez, 
abdicam das diferenças de incidência. 

                                                 
100MARTINS, Fernando Teixeira. Curso de direito do trabalho em homenagem ao prof. Sayão Romita. 
Coordenador Gustavo Adolpho Vogel Neto. Rio de Janeiro:Forense, 2000, p.61. 
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Uma transação nesse sentido, em sede extrajudicial, nenhuma validade 
teria em âmbito trabalhista, correndo o empregador o risco de ser 
acionado, posteriormente, e condenado a pagar diferenças com juros e 
correção monetária com suporte no art. 468 da CLT101. 

O citado princípio existe, para tentar igualizar, no âmbito jurídico, a 

diferença existente entre os sujeitos da relação sócio-econômica de emprego. 

No entanto, não é toda supressão de direitos trabalhistas que a legislação 

imperativa estatal inibe, mas somente aquela derivada do exercício expresso ou tácito de 

vontade pelo titular do direito trabalhista, através da renúncia ou transação, por 

exemplo, quando estas não sejam admitidas por lei ou acarretem prejuízo ao trabalhador 

ou à coletividade. 

É o caso, por exemplo, do empregado não poder transacionar no sentido 

de optar por não receber o quantum referente às férias anuais, pois causar-lhe-ia 

prejuízos imensuráveis, afetando o seu descanso e, conseqüentemente, seu bem-estar. 

Já no que diz respeito à jornada de trabalho, poderá o empregado 

transacionar quanto à mesma, pois a Carta Magna de 1988 permite que assim o faça em 

seu art. 7°, inc. XIII. 

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social. 

  (omissis) 

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho. 

A indisponibilidade dos direitos trabalhistas pode ser, então, absoluta ou 

relativa.  

Absoluta será a indisponibilidade, do ponto de vista do Direito Individual 

do Trabalho, quando o direito enfocado merecer uma tutela de nível de interesse 

público, como, por exemplo, direito à assinatura da CTPS, ao salário-mínimo, bem 

como às férias. 

Relativa será a indisponibilidade, quando a vantagem jurídica enfocada 

traduzir interesse individual ou bilateral simples, que não caracterize um interesse 

                                                 
101 OLIVEIRA, Francisco Antônio. Transação. Revista Ltr – Legislação do Trabalho. São Paulo. v. 64, 
n.11,p.1362/1370, novembro/2000, p.1369. 
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eminentemente público. É o que se passa com a modalidade de salário pago ao 

empregado ao longo da relação de emprego (salário fixo versus salário variável). 

As duas noções diferenciadas importam um distinto critério de 

distribuição do ônus da prova. 

Tratando-se de parcela eivada de indisponibilidade absoluta, o autor da 

ação não terá de evidenciar prejuízo em face de uma questionada transação, envolvendo 

a parcela, já que a nulidade será decretada automaticamente pela autoridade judicial, 

perante a qual se apresentou a lide, como, por exemplo, uma demanda trabalhista que 

tenha por objeto a falta de assinatura da CTPS do empregado. 

Sendo, porém, a parcela eivada de indisponibilidade apenas relativa, o 

autor da ação terá de evidenciar a ocorrência de prejuízo em face de uma questionada 

transação envolvendo a referida parcela, a fim de que tenha direito a ressarcimento, 

devido ao prejuízo porventura existente, é o caso, por exemplo, da mudança de salário 

fixo para variável em uma relação de trabalho. 

Assim, os direitos, cuja transação é permitida, são suscetíveis de fazer 

parte de uma conciliação. 

 

2.2 Conciliação: forma processual da Transação 

O ordenamento jurídico brasileiro, nos últimos tempos, possui a 

conciliação como uma das principais vertentes exploradas por todos os operadores do 

Direito comprometidos com o aprimoramento dos sistemas jurídicos em geral e de seus 

correspondentes mecanismos de solução de litígios. 

No corpo de um processo, o mencionado instituto procura livrar o 

ordenamento jurídico do excessivo formalismo de que está imantado, para construir um 

processo de resultados, capaz de concretizar, na realidade prática e dentro de um tempo 

razoável, a finalidade precípua da função jurisdicional: a pacificação, com justiça, dos 

conflitos intersubjetivos de interesses. 

Não se pode nunca esquecer que o processo e a própria função 

jurisdicional do Estado têm limites que decorrem da própria natureza das coisas, 

inerentes aos instrumentos jurídicos em geral e ao próprio Direito. 
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É, portanto, ingênuo e ilusório atribuir à função jurisdicional do Estado a 

tarefa de fornecer sempre uma solução absoluta, pronta e acabada para todo e qualquer 

conflito intersubjetivo de interesses, tão logo este se verifique – isso é humanamente 

impossível. 

Nenhum ramo do Poder Judiciário, muito menos a Justiça Trabalhista 

brasileira, está preparado para instruir, julgar e, se necessário, executar as sentenças 

condenatórias proferidas em todos, ou quase todos, os processos que lhe forem 

ajuizados.  

As conseqüências desse quadro já são, aliás, de conhecimento geral e, 

infelizmente, estão presentes em vários setores do Judiciário brasileiro: uma justiça 

assoberbada por um número excessivo de processos, o que se traduz em uma justiça 

lenta e de baixa qualidade.  

Então, é de lógica e de bom senso trabalhar, estimular e explorar as 

múltiplas vertentes alternativas de solução dos conflitos de interesses, antes de proferida 

sentença em um processo, dentre as quais assume especial relevo a conciliação das 

partes. 

A esse respeito, pronunciaram-se de forma expressa, Mauro Cappeletti e 

Briant Garth102, quando alegaram que: 

Existem vantagens e desvantagens obtidas tanto para as partes quanto 
para o sistema jurídico, se o litígio é resolvido sem necessidade de 
julgamento. A sobrecarga dos tribunais e as despesas excessivamente 
altas com os litígios podem tornar particularmente benéficas para as 
partes as soluções rápidas e mediadas, tais como o juízo arbitral. 
Ademais, parece que tais decisões são mais facilmente aceitas do que 
decretos judiciais unilaterais, uma vez que eles se fundam em acordo 
já estabelecido entre as partes. 

O autor Nelson Moraes Rêgo103 possui a seguinte opinião a respeito da 

conciliação: 

A conciliação, um meio rápido e seguro de satisfação dos litígios e de 
racionalização dos serviços jurisdicionais, além de não impor ao 
perdedor a incômoda posição de sucumbente. Entretanto, a tarefa não 
é fácil. Exigir-se-á do mediador-conciliador muita habilidade para tal 
desiderato, sobretudo se considerar-se que quando os litigantes vão a 

                                                 
102 CAPPELETTI, Mauro & GARTH, Briant in Acesso à Justiça, Sérgio Antônio Fabris Editor, 
1998,p.83/84. 
103 RÊGO, Nelson Moraes. Da conciliação no processo civil. Disponíivel em 
<http://www.forense.com.br/Atualida/Artigos_DC/atual_dc.htm>, acesso em 02/09/2002. 
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Juízo, é porque já assumiram posições acirradamente antagônicas e 
antipáticas. Daí que o Juiz, com sua serenidade, imparcialidade e 
autoridade é que reúne as melhores condições para ensejar a 
conciliação num clima de respeito e urbanidade entre os contendores. 

Mas, saber se a conciliação tem atendido à sua função social, 

solucionando os conflitos com mais brevidade, aplicando, assim, a justiça no sentido de 

atender, com antecipação, aos anseios das partes, é uma outra questão. 

A conciliação nem sempre cumpre o seu papel, principalmente no âmbito 

do Processo do Trabalho, pois tem-se a existência, em vultosa quantidade, de partes, 

bem como causídicos que ingressam na Justiça Laboral sabendo que não fazem jus a 

qualquer título, por isso se utilizam da conciliação, para receber algum valor, seja ele 

qual for. É a indústria da conciliação. 

 

2.2.1 Origem da Conciliação 

A conciliação tem sua origem na Suméria104, civilização notável por sua 

organização política, social e cultural. 

A mencionada civilização foi conquistada por Hamurabi, por volta do 

ano 2.800 antes de Cristo e por isso ficou submissa às ordenações previstas no Código 

de Hamurabi105, que, para a resolução de conflitos, previa a apreciação dos mesmos por 

um arbitrador público, cuja função principal era tentar conciliar as partes. 

A Grécia106 também apresentava sinais, em sua civilização, da prática da 

conciliação. Os litígios eram submetidos a funcionários específicos com o encargo de 

examinar o caso e procurar convencer as partes de que deviam, de forma equânime, 

transigir suas diferenças. 

O Império Romano, em seu ilustre ordenamento jurídico, registrou a 

preocupação com a conciliação na Lei das XII Tábuas107, Tábua Primeira – Do 

chamamento a Juízo(I,8) , ao dispor que: “Se as partes entram em acordo no caminho, a 

causa está encerrada”. 

                                                 
104 La Web del Império Sumerio, in [http://www.geocities.com/juliobou/tree2.html], acesso em 
18/08/2002. 
105 Código de Hamurabi, disponível em [http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/hamurabi.htm], acesso 
em 18/08/2002. 
106Historia, disponível em [http://www.terra.es/personal6/smelgarcia/historia.htm#Grecia antiga], acesso 
em 18/08/2002. 
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Com a queda do Império Romano sob o domínio de Calígula108, a 

conciliação praticamente deixou de existir. A razão da quase extinção foi a criação de 

um imposto de quarenta por cento sobre o valor da causa, que punia as conciliações 

como contravenções em fraude ao fiscus, pois eram consideradas como uma forma de 

fugir do fisco e de burlar a lei. 

Avançando na evolução histórica, o Instituto da Conciliação é 

reintroduzido com grande ênfase pelo Cristianismo, conforme se lê no Evangelho de 

São Mateus, capítulo 5, versículo 25: “Entra em acordo sem demora com o teu 

adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao 

juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão”109. 

Durante séculos, os imperadores cristãos, através das audiências 

episcopais, atribuíram aos bispos, que agiam como conciliadores ou árbitros, o poder da 

solução dos litígios civis entre fiéis. 

A queda do Império, ante as invasões dos povos bárbaros, fez com que o 

direito romano passasse por várias transmutações, até se transformar nos vários 

ordenamentos jurídicos europeus. 

A união de forças do Cristianismo e da tradição fez com que o Instituto 

da Conciliação se consolidasse, definitivamente, no Direito Europeu, surgindo 

inicialmente no Direito Holandês, seguindo ao Francês, ao Espanhol e ao Português, de 

onde o herdamos110. 

 

2.2.2 A Conciliação no Brasil 

O Instituto da Conciliação surgiu no Brasil, à época do período do 

descobrimento, baseado na imposição, pelos descobridores, da aplicação da legislação 

portuguesa: as Ordenações Manuelinas, do ano de 1521111. 

                                                                                                                                               
107 Lei das XII Tábuas, disponível em [http://www.sites.uol.com.br/advocaciapiaui/apostxiitab.htm], 
acesso em 18/08/2002. 
108 BLOND, Anthony. Gaius Caligula of Rome, disponível em 
http://www.www.xs4all.nl/~kvenjb/madrome.htm], acesso em 18/08/2002. 
109 Bíblia Sagrada. São Paulo:Ave-Maria.135a.ed.,2000, p.1289. 
110Brasil – História por Voltaire Schillix, disponível em  
[http://www.terra.com.br/Voltaire/500br/independencia3.htm], acesso em 11/08/2002. 
111 City brazil, disponível em  [http://www.citybrazil.com.br/historia.htm], acesso em 10/08/2002. 
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Na época Independência, em 7 de setembro de 1822, vigoravam, em 

nosso país as Ordenações Filipinas112, do ano de 1603, que, no Livro III – Da Ordem do 

Juízo nos feitos cíveis, Título XX, § 1º, dispunham sobre a obrigatoriedade da 

conciliação no início das demandas, assim descrevendo: 

E no começo da demanda dirá o Juiz á ambas as partes, que antes que 
façam despezas, e se sigam entre elles os ódios e dissensões, se devem 
concordar e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, 
porque o vencimento da causa he sempre duvidoso. E isto, que 
dissemos de reduzirem as partes à concórdia, não he de necessidade, 
mas somente de honestidade nos casos em que o bem podérem fazer. 
Porém, isto não terá lugar nos feitos crimes quando os casos forem 
taes, que segundo as Ordenações a Justiça haja lugar. 

 

Declarada a Independência, a Assembléia Constituinte e Legislativa, 

através do Decreto de 20 de outubro de 1823113, aprovava e confirmava as Ordenações 

Portuguesas como leis brasileiras. 

Dessa forma, as disposições das Ordenações, bem como leis, regimentos, 

alvarás, decretos e resoluções promulgadas por Portugal, eram mantidas em vigor, 

ressalvadas as que houvessem sido revogadas, permanecendo, então, a tentativa de 

conciliação como norma obrigatória. 

A Constituição do Império, datada de 25 de março de 1824114, trouxe, 

expressamente, em seu artigo 161, como preceito constitucional, a obrigatoriedade do 

Instituto da Conciliação: “Sem se fazer constar que se tenha intentado meio de 

reconciliação, não se começará processo algum”. 

As demais Constituições brasileiras, conforme já exposto, também se 

pronunciaram sobre a conciliação, sendo que, nesse caso, como função da Justiça do 

Trabalho. 

O mencionado instituto, uma vez previsto na Lei Maior, passou a fazer 

parte dos mais variados ramos jurídicos brasileiros, sendo inapropriado ao presente 

estudo tecer comentários ou citar cada uma das legislações brasileiras que previram o 

                                                 
112 Ordenações Filipinas on line, disponível em [http://www.uc.pt/ihti/proj/filipinas/L3P586.HTM], 
acesso em 17/08/2002. 
113 AMARAL, Roberto. BONAVIDES, Paulo. Textos Políticos da História do Brasil – Convocação de 
uma Assembléia Geral Constituinte e Legislativa. Decreto do Príncipe Regente – 03 de junho de 1822, 
disponível em  [http://www.cebela.org.br/txtpolit/sócio/vol8/H_277_02.html], acesso em 18/08/2002. 
114Constituição Política do Império do Brasil, disponível em 
[http://www.cebela.org.br/textpolit/sócio/vol8/H_280_03.html], acesso em 18/08/2002. 
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instituto sob análise, mister se faz ater-se à conciliação no âmbito da Justiça do 

Trabalho, por ser este o campo abrangido pelo presente estudo. 

Ao processo trabalhista, aplica-se, subsidiariamente, o processo civil 

brasileiro, nos casos em que a legislação específica for omissa.  

A audiência de conciliação, conforme nos informa o autor Jorge 

Chagas115, é prevista pela legislação processual cível em várias fases processuais 

abrangidas pelo mencionado ramo do Direito, como, por exemplo, no procedimento 

sumário, art. 227 do Código de Processo Civil ; em fase de saneamento do processo, art. 

331 do Código de Processo Civil; assim como a previsão de ser a sentença 

homologatória de conciliação um título executivo judicial, conforme o art. 584, III do 

mesmo diploma legal. 

No entanto, a audiência conciliatória, prevista na legislação processual 

cível, herdada pela legislação trabalhista, embora a conciliação possa ser feita em 

qualquer fase processual, está espelhada na Seção II, Capítulo VII, Título VIII do Livro 

I do Código de Processo Civil vigente, de acordo com o que preleciona Luciano Vianna 

Araújo116, a saber:  

Art. 448 – Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as 
partes. Chegando a acordo, o juiz mandará toma-lo por termo. 

Art. 449 – O termo de conciliação, assinado pelas partes e 
homologado pelo juiz terá valor de sentença.  

Logo quando da integração da audiência conciliatória como 

procedimento obrigatório para a rápida solução dos conflitos nas lides processuais, 

introduzida pela Lei n°. 8.952/1994, alguns operadores do direito, não tendo assimilado 

o caráter conciliatório das lides, entenderam ser a mesma um motivo de procrastinação 

dos feitos, quando, na verdade, o legislador teve a intenção de fazer da mesma um 

instrumento de celeridade processual, o que, de fato, tem acontecido. 

O sentido jurídico veiculado pela audiência conciliatória e tão bem 
disposto pelo legislador não foi tão somente conciliar. Existem outros 
objetivos a serem alcançados nessa oportunidade, onde a composição 
da lide é apenas uma de suas etapas. Se para o muitos a audiência foi 
criada para dilatar o processo, criando mais um passo a ser seguido na 
árdua trilha da prestação jurisdicional, para o legislador objetivou-se 

                                                 
115 CHAGAS, Jorge. A audiência de conciliação. Brasília: Consulex, 2001 in CD-ROM. 
116 ARAÚJO, Luciano Vianna. A obrigatoriedade da audiência de conciliação. Disponível em   
[http:www.inteligentiajuridica.com.br/artigos/artigo olddez2001.html], acesso em 11/08/2002. 
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dar rapidez ao processo, evitando-se que todo ele tivesse 
necessariamente de desembocar numa audiência, onde muitas das vezes 
o juiz realiza atos desnecessários à solução da controvérsia, tais como 
tomar depoimento de partes, testemunhas, por exemplo. É nesse ponto 
que mora o perigo, pois aquilo que foi criado para garantir efetividade 
ao processo, pode estar ganhando conotação diferente e passando a ser 
mais um dos motivos para o atraso na prestação jurisdicional. Mas isto, 
sem dúvida, se deve ao modo de interpretação que se vem utilizando. O 
legislador fez o seu papel, agora é a hora dos intérpretes da lei fazerem 
o seu, ou seja, conscientizarem-se de que veio a cabo um novo instituto 
de real valia e que se apresenta como um grande caminho para a 
celeridade na solução das lides117. 

No que diz respeito à Consolidação das Leis do Trabalho, esta trata da 

conciliação trabalhista, em diversos dos seus artigos, então, vejamos; 

Art. 764 – Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à 
apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, os juízos 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. 

Art. 831 - A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a 
proposta de conciliação. 

Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que 
for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência 
Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. 

Art. 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a 
conciliação. 

§ 1º Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e 
pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu 
cumprimento. 

§ 2º Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser 
estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a 
satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização 
convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo. 

Art. 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões 
finais, em prazo não excedente de dez minutos para cada uma. Em 
seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não 
se realizando esta, será proferida a decisão. 

Art. 852 – E - Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes 
sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de 

                                                 
117 CAMPOS, Giacumuzaccara Leite. A audiência de conciliação no processo civil. Disponível em 
<http://www.neofito.com.br/artigos/art01/pcivil3.htm>, acesso em 11/08/2002. 
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persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da 
audiência. 

Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha 
havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não 
cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o 
Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados 
perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executados pela 
forma estabelecida neste Capítulo. 

Como bem aduz Márcio Flávio Salem Vidigal118, em artigo escrito sobre 

a conciliação no processo de execução, o processo de trabalho sempre deu suma 

importância ao instituto em análise, tendo sido influência, inclusive, para a 

obrigatoriedade da audiência conciliatória no processo cível, implantada pela já 

mencionada Lei n°. 8.952/1994, com a redação dada ao art. 331 do Código de Processo 

Civil brasileiro: 

O certo é que o processo do trabalho sempre deu e ainda dá enorme 
ênfase à conciliação, que é, efetivamente, considerada um dos seus 
pilares, a ponto de, às vezes, ser alçada às honras de princípio. A 
propósito, os vocábulos conciliação e acordo estão referidos um poder 
de vezes na Consolidação das Leis do Trabalho. E tamanha é a sua 
importância neste ramo processual que se acredita ter irradiado 
influência para a criação da audiência preliminar prevista no art. 331 
do Código de Processo Civil, com a redação da Lei 8.952, de 
13.12.1994, que dispõe expressamente sobre a conciliação de direitos 
disponíveis. 

Realizado esse breve resgate histórico do instituto da Conciliação, 

percebemos que, durante o desenvolvimento de toda a evolução do processo legislativo 

e jurídico brasileiro, feitas as devidas ressalvas, à conciliação, sempre foi atribuída 

digna atenção e importância, visto que, levando-se em conta o interesse do Estado, pode 

ser compreendida como um meio amigável de garantir-se a aplicação da Justiça. 

2.2.3 Conceito de Conciliação 

Conciliação deriva do vocábulo latino conciliare, que quer dizer “ato ou 

efeito de combinar, ajustar ou harmonizar coisas que parecem contrárias ou 

contraditórias; ajuste entre demandantes, para pôr fim à sua demanda legal”119. 

                                                 
118 VIDIGAL, Márcio Flávio Salem. A conciliação no processo de execução. Disponível em 
[http://www.mg.trt.gov.br/ej/anaisjulio/encontros/encontros17.pdf], acesso em 10/08/2002. 
119 HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico de língua portuguesa, versão 1.0. São Paulo:Objetiva, 
2001. 
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Na linguagem jurídica, o vocábulo guarda a mesma essência e pode ser 

compreendido como a autocomposição do conflito de interesses, obtida através da 

intervenção do juiz. 

Apesar da notável importância, o conceito de conciliação é muito 

simples. Nada mais é que a possibilidade ofertada às partes, para que, espontaneamente, 

decidam o conflito de interesses posto em juízo. 

Por objetivar a pacificação do conflito de interesses, a conciliação é 

baseada na vontade e no consenso das partes litigantes. Pode-se dizer que essa é a idéia 

central da conciliação: a composição amigável das partes, que solucionam o conflito de 

interesses mediante a intervenção do juiz. 

De acordo com o que preceituam Jorge Horacio Gentil e Estela Maria 

Gamond de Gentil120, para se obter uma bem sucedida conciliação: 

descubrimos através de la comunicación y las buenas relaciones entre 
las partes – deslindar lo que se negocia las personas – se descubren los 
intereses – muchas veces ocultos – que están em juego, se elaborán 
opciones, en base a criterios objetivos, lo que permite arribar a um 
compromiso, dondo se reparte uma torta más grande que cuando se 
confrontan posiciones, por el mesquino satisfacer los diversos 
intereses.  

Conforme já demonstrado no presente estudo, a Conciliação trata-se do 

campo processual onde se desenvolve a transação, quando esta trata de direitos que 

possam ser negociados pela parte. 

Conforme a teoria da inteligência múltipla, apresentada por Howard 

Gardner121, aqueles que melhor se comunicam - melhor se utilizam da lingüística – 

tendem a proceder uma feliz negociação e, conseqüentemente, uma bem sucedida 

conciliação. 

Turning to negotiation, certainly individuals are helped if they have 
good linguistic intelligence (because so much of negotiation involves 
speaking and listening); interpersonal intelligence (because we need to 
understand those with whom we are dealing); intrapersonal (because 
one needs to know one´s own needs and desires and modes of 
operation).  

                                                 
120 GENTILE, Jorge Horacio; GENTILE, Estela Maria Gamond de. El acuerdo. n. 29.p.3-5. Diciembre 
1998, p.4. Disponível em [http://www.comunidad.derecho.org/acuerdo], acesso em 27/04/2002. 
121 GARDNER, Howard. Using multiple intelligences to improve negotiation theory and practice 
negotiation in Negotiation Journal. p..321-324. Boston:Plenum Publishing Corporation. October, 2000. 
p.321/322. 
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Das várias conceituações existentes na doutrina sobre a matéria, o 

Magistrado Maurício Godinho Delgado122 define a conciliação em poucas, porém, 

sábias palavras: “Conciliação é ato judicial através do qual as partes litigantes, sob 

interveniência da autoridade jurisdicional, ajustam solução transacionada sobre matéria 

objeto de processo judicial”. 

 

2.2.4  Classificação da Conciliação 

Considerada como uma das formas de restabelecimento da paz social, a 

conciliação, na lição de Manuel Alonso Garcia123, pode ser classificada como voluntária 

ou obrigatória, regulamentada ou convencional, segundo o Estado imponha ou não o 

dever de as partes se utilizarem desse mecanismo e determine previamente ou não o 

procedimento a ser seguido. 

Diz-se que a conciliação é obrigatória, quando a lei assim a impõe;  

convencional, se é deixada a arbítrio das partes tentarem, amigavelmente, a solução dos 

conflitos de interesses. 

Quanto a essa classificação, cabe ressaltar que obrigatória é a tentativa da 

conciliação e a observância do procedimento previsto por lei; a obrigatoriedade não 

macula a livre manifestação de vontade das partes, ou seja, a obrigatoriedade não é da 

conciliação em si, mas de sua tentativa. 

Não se deve ter em mente que o sistema de conciliação obrigatória queira 

dizer que fiquem as partes coagidas pela lei a aceitar o acordo. A conciliação 

obrigatória apenas exige que se faça uma tentativa de acordo, sob pena de nulidade do 

processo. 

No âmbito da Justiça Trabalhista brasileira, a tentativa de conciliação é 

obrigatória. Sua inexistência causa a nulidade do processo desde o momento em que a 

tentativa de tal instituto deveria existir. 

A conciliação, no âmbito a que diz respeito o presente estudo, também 

tem a característica de ser regulamentada, pois a legislação trabalhista brasileira prevê o 

                                                 
122 DELGADO, Maurício Godinho. A essência do direito do trabalho. Revista Ltr. São Paulo: Ltr, vol. 
65, n°10, out/2001, p.1167. 
123 GARCIA, Manuel Alonso. Curso de derecho del trabajo.2.ed.Ariel:Barcelona, 1967, p.658/659. 
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momento em que o Magistrado tem a obrigação de propor às partes a tentativa da 

conciliação, há, portanto, procedimento a ser seguido pelo Magistrado. 

Deve-se fazer uma ressalva, nesta oportunidade, às Comissões de 

Conciliação Prévia no âmbito do Direito Laboral que foram instituídas pela Lei n°. 

9.958 de 12/01/2000, a fim de proceder à tentativa de conciliação em fase anterior à 

instauração da demanda judicial, sendo utilizada para desafogar a Justiça Trabalhista 

brasileira, promover uma maior celeridade na resolução dos conflitos e, especialmente, 

promover a aproximação das partes em litígio. 

A conciliação, nesse âmbito, não terá a característica da oficialidade, pois 

não é procedida junto a órgãos mantidos pelo Estado, mas sim a representantes da classe 

patronal e do trabalhador, escolhidos por eleição junto aos sindicatos das categorias, 

tendo, assim, um caráter administrativo. 

 

2.2.5 A atuação do Juiz na Conciliação 

A conciliação é considerada, atualmente, um mecanismo de solução 

estatal dos conflitos intersubjetivos de interesses. 

Na fase conciliatória, em juízo, o papel do magistrado é fundamental, 

como instrumento estatal de equalização jurídica de partes materialmente desiguais e de 

controle da aplicação das normas de ordem pública que versam sobre direitos privados 

indisponíveis e sobre temas de interesse da sociedade em geral. 

Aduz o Magistrado trabalhista Marcus Moura Ferreira124 que: 

No processo conciliatório, o juiz não é instrumento ou espectador 
passivo do desenrolar da cena que se passa entre os litigantes. Ele tem 
o poder-dever de atuar para assegurar uma solução justa, uma solução 
pelo menos razoável.  

A conciliação concebida como a autocomposição do conflito de 

interesses pressupõe a manifestação da vontade das partes e a intervenção do juiz, 

requisitos indispensáveis e simultâneos para sua realização. 

                                                 
124 FERREIRA, Marcus Moura. Premissas gerais da conciliação judicial trabalhista. Disponível em 
[http://www.mg.trt.gov.br/ej/anaisjulio/encontros/encontro14.pdf], acesso em 10/08/2002. 
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Ao buscarem êxito para o acordo, tanto as partes como o juiz, 

resguardadas suas autonomias, têm seus atos intrinsecamente ligados. Pode-se até tentar 

imaginar uma relação de dependência entre ambos, visto que o mero arbítrio das partes 

não é o responsável pela extinção do litígio, mas sim a vontade consentida pelo juiz. 

A conciliação, além do conhecimento jurídico inerente à função exercida, 

exige do juiz bom senso e muita sensibilidade. Ao conduzir o processo, deve sempre 

estar atento aos movimentos e, sobretudo, aos ânimos das partes, visto que o êxito da 

proposta conciliatória depende do espírito receptivo das mesmas. 

Havendo predisposição à solução amigável, não deve o juiz eximir-se de 

promover a aproximação das partes para a sua obtenção, pois, conforme opina Fátima 

Nancy Andrighi125, “a audiência de conciliação resulta na consagração do juiz como 

pacificador social, relegando a segundo plano sua função de mero aplicador da lei.”  

Sabedor das vantagens e conseqüências da conciliação, deve o 

magistrado esclarecer as partes e deixar ao arbítrio das mesmas a opção pelo acordo. 

Nesse sentido, exige-se sensibilidade do juiz, tendo em vista que a manifestação da 

vontade das partes é soberana; tentar conciliar não é tentar convencer. 

Com bem entende Hamilton Quirino126, o procedimento conciliatório não 

é momento de sobreposição da vontade do Estado à das partes, bem como não é 

hipótese de prejulgamento da causa, visto que o acordo deve atender ao senso de justiça 

dos litigantes. 

Contudo, o juiz tem de estar atento quanto ao seu alcance, diante da 

obrigação de resguardar a integridade do ordenamento jurídico e dos interesses de 

terceiros alheios ao litígio. 

Na homologação de um acordo, compete ao julgador – aliás, é seu dever 

– examinar, com a profundidade que lhe parecer necessária, não só os aspectos formais 

do ajuste, com vistas a assegurar a livre e consciente manifestação de vontade das 

partes, como também o seu conteúdo, para evitar ofensa a normas de ordem pública e 

para assegurar a existência de uma genuína transação. 

                                                 
125 ANDRIGHI, Fátima Nancy. O instituto da conciliação e a reforma processual. Disponível em 
[http://www.tj.ro.gov.br/emeron/revistas1/06.htm], acesso em 05/03/2002. 
126 QUIRINO, Hamilton. Conciliação versus litígio. Disponível em 
[http://www.abami.org.br/doutrina_conciliacao0402.htm], acesso em 20/04/2002. 
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É claro que a concentração, num único órgão unipessoal, das 
competências (e correspondentes atribuições) para atuar como 
mediador, com vistas a obter a conciliação dos litigantes e, em caso de 
fracasso, para decidir a controvérsia através da sentença, por si só 
acarreta problemas e dificuldades. Caberá ao juiz do trabalho, em sua 
prática diária, ficar atento para os perigos e os paradoxos a ela 
inerentes e distinguir, caso a caso, até que ponto deve prevalecer sua 
atuação flexível e baseada na eqüidade, como conciliador, e quando 
deverá assumir seu papel fundamental de criterioso aplicador das 
normas protecionistas de direito do trabalho127. 

Não é toda e qualquer conciliação judicial que se deseja, portanto não se 

pode querer um acordo a qualquer preço, isto é , aquele que tenha, em seu conteúdo, a 

injustiça travestida de justiça ou que implique em lesão a direitos públicos ou privados 

de natureza indisponível. 

Não se deve conceber, no âmbito da Justiça do Trabalho, por exemplo, a 

homologação de acordos com valores tão díspares do pedido, pois, dessa forma, 

estimulam-se demandas trabalhistas que não deveriam existir, em que o empregado faz 

uso da mencionada justiça especializada, para ganhar algum valor, seja ele qual for. 

A Justiça não deve ser utilizada como uma fonte de enriquecimento sem 

causa, devendo, por isso, os magistrados serem bastante cautelosos na homologação de 

acordos, sob pena de contribuir para a existência de acordos advindos de lides 

“fantasmas”. 

O autor Ron S. Fortgang128 nos informa a existência da disciplina 

negotiation em faculdades de Direito estrangeiras, onde futuros juízes, advogados, e 

operadores de Direito em geral preparam-se melhor para enfrentar uma conciliação, por 

exemplo, pois o deslinde deste instituto está embasado em uma negociação. 

Given this rich legacy, and perhaps because legal faculty view 
negotiation as foundation for lawyers – pervading nearly every aspect 
of their professional lives – negotiation, in varying forms, is offered at 
virtually all law schools. Many law schools faculty surveyed said they 
explicitly treated the subject of the lawyer-client relationship and 
principal-agent tensions those relationship create. Given this primary 
focus, in addition to core negotiation skills, many law schools 
emphasize client interviewing and couseling skills. Significant 
attention is also placed on whether and how attorneys juggle their 

                                                 
127 PIMENTA, José Roberto Freire. A conciliação judicial na justiça do trabalho após a emenda n.24/99: 
aspectos de direito comparado e o novo papel do juiz do trabalho. Revista Ltr – Legislação do Trabalho. 
v. 65, n.02, p.151-162, fevereiro/2001, p.159. 
128 FORTGANG, Ron S..Taking stock: An analysis of negotiation pedagogy across four professional 
fields in Negotiation Journal. p..325-338. Boston:Plenum Publishing Corporation. October, 2000. 
p.329/330. 
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personal interests versus the interests of the client. Most law schools 
also tend to address the handling of ethical dilemmas in an explicit 
manner. 

Talvez se, em nossas universidades, existisse a mencionada disciplina, os 

operadores do Direito envolvidos em uma conciliação, no Brasil, possuíssem melhores 

condições de entender o sentido de uma eficaz conciliação.  

2.3 Da Conciliação na Justiça do Trabalho brasileira 

Conforme já exposto no presente estudo, a Justiça do Trabalho, no Brasil, 

através da Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 

1943, também aplicou a prática da conciliação, ao tratar de dissídios individuais e 

coletivos.  

Pelos dispositivos da legislação consolidada que tratam da matéria, 

averigua-se que cabe ao magistrado a tarefa de esclarecer às partes as vantagens da 

conciliação em geral e, em especial, no caso que as envolve, o que, contudo, deve ser 

feito com imparcialidade, evitando atitudes tendenciosas e constrangedoras. 

Toda a força persuasiva de inteligência do juiz e todo o vigor 

convincente de seus argumentos devem convergir, no processo trabalhista, para a 

conciliação, desde que esta seja plausível diante do que o empregado alega ter direito. A 

sentença é alvo posterior e, nesse sentido, secundário. 

Não obstante, o juiz não pode esquecer a liberdade individual da parte, 

que tem autoridade moral e jurídica, para recusar qualquer acordo, mesmo que lhe seja 

proveitoso. 

Apesar da interferência do magistrado não poder ser coativa diante da 

vontade das partes, não deve o mesmo acatar acordos visivelmente prejudiciais a uma 

das partes envolvidas no processo, a fim de não contribuir para o desvirtuamento da 

função tanto da justiça laboral quanto da conciliação.  

No procedimento dos dissídios individuais, matéria atinente ao presente 

estudo, uma vez aberta a audiência de julgamento, o juiz ou o presidente proporá a 

conciliação. A essa primeira tentativa de acordo, regulada pelo artigo 846, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, a doutrina tem destinado a classificação de 

conciliação prévia. 
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Feita a conciliação, o respectivo acordo será reduzido a termo, e, após a 

homologação judicial, o processo será extinto. 

O termo de conciliação homologado vale como decisão irrecorrível, só 

podendo ser impugnado por via de ação rescisória, conforme preceitua o Enunciado 259 

do Tribunal Superior do Trabalho: “Somente por ação rescisória, é atacável o termo de 

conciliação previsto no parágrafo único do art.831 da CLT”. 

Não sendo possível a conciliação, dá-se prosseguimento à instrução do 

processo. 

Nos termos do disposto pelo artigo 850, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, uma vez concluída a fase  instrutória e aduzidas as razões finais pelas partes, 

o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação. É a chamada conciliação final. 

Renovada a proposta conciliatória, mediante sua recusa, deverá, então, o juiz ou 

presidente proferir a decisão final. 

A falta das tentativas conciliatórias ou, pelo menos, da última causa 

nulidade. 

Para Wilson de Souza Campos Batalha129, por exemplo, só não haveria 

nulidade por falta da primeira tentativa conciliatória, se realizada a segunda, uma vez 

que “as partes manifestaram, inequivocamente, sua intenção de não se conciliarem; não 

realizada a segunda ou ambas, anula-se o julgamento, determinando que novo seja 

proferido depois de tentada a conciliação”. 

No mesmo sentido, pronunciou-se Cristóvão Piragibe Tostes Malta130: 

A conciliação deve ser proposta pelo juiz em duas oportunidades, logo 
após a contestação e antes de proferir a sentença. A omissão da 
primeira tentativa, embora irregular, não tem relevância prática, eis 
que fica suprida pela segunda proposta. A omissão da segunda, porém, 
é causa de nulidade. 

A legislação trabalhista, através da recentíssima promulgação, em 12 de 

janeiro de 2000, das Leis n°. 9.957 e 9.958, novamente houve por bem aplicar o 

Instituto da Conciliação. 

                                                 
129 BATALHA, Wilson de Souza Campos.  Tratado de direito judiciário do trabalho.São Paulo:LTr, 
1977, p.487. 
130 MALTA, Cristóvão Piragibe. Prática do processo trabalhista. 3.ed.Rio de Janeiro:Trabalhistas S/A, 
s/d. p.269. 
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A Lei n°. 9.957 é responsável pela inclusão do procedimento 

sumaríssimo, disciplinado pelos artigos 852-A a 852-I, no Capítulo III da Consolidação 

das Leis do Trabalho, que trata dos Dissídios Individuais. 

Neste novo procedimento, destinado aos dissídios individuais cujo valor 

não excede  quarenta vezes o salário mínimo vigente, a audiência de conciliação é 

referida no artigo 852-E, in verbis: “Aberta a sessão, o juiz esclarecerá às partes 

presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão 

para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência”. 

Denota-se, pelo citado artigo, que não existe obrigatoriedade da tentativa 

de conciliação, mas apenas esclarecimentos por parte do magistrado, que pode tentar a 

conciliação em qualquer fase da audiência. 

Já a Lei n°. 9.958/2000 altera e acrescenta artigos à Consolidação das 

Leis do Trabalho, dispondo sobre as Comissões de Conciliação Prévia nos artigos 625-

A a 625-H que terão atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. 

Embora muito se espere dos mecanismos extrajudiciais de conciliação 

constituídos pelas Comissões Prévias de Conciliação, é preciso reconhecer que sua 

implantação, por mais bem sucedida que seja, não eliminará boa parte dos dissídios 

trabalhistas, os quais continuarão a exigir o exercício da função jurisdicional do Estado.  

Nessa perspectiva, continuarão a ser de grande relevância as reiteradas 

tentativas de conciliação que o Juiz do Trabalho, passando a atuar agora de forma 

monocrática, ainda tem o dever legal de encaminhar ao longo do processo, por força dos 

artigos 846, caput e seu § 1º, 847 e 850. 

A emenda constitucional n°24, de 09/12/1999, alterou dispositivos da 

Constituição Federal de 1988, extinguindo a representação classista na Justiça do 

Trabalho, bem como as Juntas de Conciliação e Julgamento, sendo óbvias as 

modificações imediatas na dinâmica das audiências trabalhistas com a mencionada 

reforma. 

Desaparece a função dos juízes classistas de, na prática, tomar a 

iniciativa nas tentativas conciliatórias e de servir como uma espécie de intermediário 

entre o juiz, de um lado, e as partes e seus procuradores, de outro, eliminando a 

possibilidade de uma atuação mais inerte e passiva do primeiro, que poderia ocorrer no 

modelo antes existente. 
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O reclamante e o reclamado, quando desacompanhados de advogado, 

deixam de contar com a possível e freqüente assistência do respectivo juiz classista 

representante das categorias profissionais ou econômicas, para esclarecer pontos de fato 

e de direito e orientá-los acerca da dinâmica das audiências e do próprio processo, bem 

como para convencê-los da eventual conveniência da celebração de acordos. 

Desaparece, ainda, a possibilidade do cálculo prévio dos valores objeto 

das parcelas pleiteadas de forma ilíquida nas peças iniciais que alguns juízes classistas 

mais operosos e preparados faziam antes das audiências. 

Também deixará de existir o diálogo menos formal - e, por vezes, 

bastante persuasivo - que alguns juízes classistas estabeleciam com as partes em geral e, 

em especial, com aquelas por ele representadas.  

 



Capítulo 3 – A conciliação na Justiça do Trabalho de João 
Pessoa/PB, no ano de 2001 

 
3.1 Metodologia. 3.2 Processos distribuídos e conciliados em cada uma das Varas do 
Trabalho de João Pessoa/PB, em 2001. 3.3 Relação entre o valor do pedido e do acordo 
nas conciliações homologadas na Justiça do Trabalho de João Pessoa/PB 

 

O presente capítulo trata do estudo de caso propriamente dito sobre 

conciliação na Justiça do Trabalho, em João Pessoa/PB, no ano de 2001, realizado em 

cada uma das Varas a que diz respeito a área abrangida pela pesquisa em tela. 

 

3.1 Metodologia 

A princípio, analisamos a conciliação de uma forma geral, em cada uma 

das Varas do Trabalho existentes em João Pessoa/PB, como, por exemplo, diante dos 

processos distribuídos, quantos foram conciliados, e, dentre os conciliados, quantos 

acordos foram efetivamente cumpridos. 

Podemos verificar, assim, qual das Varas, dentre as existentes, mais se 

preocupa em solucionar o conflito mais rapidamente, de forma amigável. Existe a 

possibilidade, ainda, de se ter conhecimento de que a Vara do Trabalho que mais 

concilia é a que melhor concilia, sob a concepção de efetivo cumprimento de acordos 

homologados. 

Nesse caso, tomamos por base a totalidade dos processos distribuídos e 

conciliados em cada Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, pelo fato deste segmento da 

pesquisa ter tido condições de se utilizar do portal do Tribunal Regional do Trabalho da 

13ª Região, no endereço [www.trt13.gov.br], bem como de informações colhidas junto 

ao Setor de Estatística do mencionado Tribunal. 

Em seguida, propusemo-nos realizar um estudo comparativo entre o 

valor que o empregado aduz ter direito, quando ingressa com uma reclamação 

trabalhista contra o empregador, na Justiça do Trabalho, e o valor a que o mesmo se 

submete em uma conciliação, exterminando, assim, qualquer possibilidade quanto a 

uma nova reclamatória face os títulos sobre os quais conciliou.  
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No mencionado caso, foi realizado um estudo131, para determinar o 

tamanho da amostra necessário para a realização da pesquisa de campo, face o elevado 

número de processos distribuídos para cada Vara do Trabalho em João Pessoa/PB, cerca 

de 1.646 (mil seiscentos e quarenta e seis) processos. Devido a limitações da pesquisa 

de campo, em relação ao tempo e à dificuldade na acessibilidade dos processos, não 

seria possível, assim, investigar toda a população. 

 

3.2 Processos distribuídos e conciliados em cada uma das Varas do Trabalho de 
João Pessoa/PB, em 2001 

 

Analisaremos, a partir desta oportunidade, a quantidade de processos 

distribuídos em cada uma das Varas do Trabalho de João Pessoa/PB, bem como a 

quantidade de processos conciliados. Ainda dentre os conciliados, estipularemos a 

quantidade de acordos efetivamente cumpridos. 

 

                                                 
131 O tamanho da amostra foi determinado, conforme colaboração dos professores estatísticos Dr. Luiz 

Bueno da Silva e a Mestre Luciana Sobreira Mesquita, pela equação n = 
2









e
zσ

, em que: n é o tamanho 

da amostra a ser determinada; σ corresponde ao desvio padrão da amostra – percentual entre o valor do 
pedido e do valor acordado; e corresponde ao erro (5%) e z (1,96) é determinado pelo intervalo de 
confiança de 95%. (STEVESON, William J.. Estatística aplicada à administração - tradução Alfredo 
Alves Farias. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1981). 
Utilizou-se o software Excel versão 7.0, para comparar o valor obtido pela equação acima referenciada. 
Conforme nos informou os citados professores, de acordo com Smailes, o nível de 95% de confiança é a 
faixa mais normalmente utilizada, uma vez que remove os 2,5% dos valores em cada extremidade da 
distribuição normal de uma variável, razão pela qual escolheu-se esse nível para determinação da 
amostra.(SMAILES, Joanne, BRITO Christiane. Estatística aplicada à administração com excel – 
tradução BazánTechnical Lingüística, Cristiane Brito. São Paulo:Atlas, 2002, p.175. 
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1ª Vara do Trabalho  

301
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112
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processos não conciliados

processos conciliados acordos cumpridos

acordos não cumpridos

Gráfico 1: Processos distribuídos e conciliados na 1a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, em 2001   
         Fonte: Luciana Souto, 2002 

 

Pelo gráfico acima, constatamos que foram distribuídos à 1ª Vara do 

Trabalho de João Pessoa/PB, no ano de 2001, 1.646 (mil seiscentos e quarenta e seis) 

processos, dentre os quais 413 (quatrocentos e treze) foram conciliados, ou seja, 

25,09% dos processos distribuídos, e 301(trezentos e um) tiveram os acordos 

homologados devidamente cumpridos, estando o restante dos processos conciliados 

(112 processos) em fase de execução ou no setor de pagamento da mencionada Vara132. 

Pode-se verificar, pelo gráfico sob análise, que 72,88% dos processos 

conciliados foram devidamente cumpridos. 

 

 

                                                 
132 32 (trinta e dois) processos conciliados não foram pagos;  72(setenta e dois) estão aguardando 
apresentação de GRPS( Guia de recolhimento de previdência social) ou pagamento de custas processuais, 
e 08 (oito) estão sendo pagos até a presente data – outubro/2002. 
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2ª Vara do Trabalho 
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 Gráfico 2: Processos distribuídos e conciliados na 2a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, em 2001   
         Fonte: Luciana Souto, 2002. 

 

Verificamos, nesta oportunidade, que foram distribuídos à 2ª Vara do 

Trabalho de João Pessoa/PB, em 2001, assim como à 1ª Vara do Trabalho, 1.646 (mil 

seiscentos e quarenta e seis) processos. 

Da mencionada quantia, 473 (quatrocentos e setenta e três) processos 

foram conciliados, ou seja, 28,73% dos processos distribuídos. 

Dos processos conciliados, 338 (trezentos e trinta e oito) foram 

devidamente pagos no tempo correto, o que não aconteceu com o restante dos processos 

conciliados, isto é, 135 (cento e trinta e cinco) processos133.  

Podemos verificar, portanto, que a 2a Vara do Trabalho de João 

Pessoa/PB teve devidamente adimplido 71,45% dos processos conciliados.  

 

                                                 
133 30 (trinta) processos não foram pagos, 08(oito) processos ainda estão sendo adimplidos 
(outubro/2002), e 97(noventa e sete) processos estão aguardando apresentação de GRPS ou pagamento de 
custas processuais - outubro/2002. 
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3ª Vara do Trabalho 

157
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 Gráfico 3: Processos distribuídos e conciliados na 3a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, em 2001   
         Fonte: Luciana Souto, 2002. 

 

Na 3ª Vara do Trabalho, dos 1.645 (mil seiscentos e quarenta e cinco) 

processos distribuídos, 517(quinhentos e dezessete) tiveram acordos homologados, ou 

seja, 31,42% dos processos distribuídos. 

Dos processos conciliados, 360 (trezentos e sessenta) tiveram os acordos 

homologados devidamente cumpridos, ou seja, 69,63% daqueles, estando o restante 

(157 processos) em fase de execução ou setor de pagamento134. 

 

                                                 
134 48 (quarenta e oito) processos não foram pagos, 10 (dez) processos estão sendo adimplidos, e 99 
(noventa e nove) processos estão aguardando apresentação de GRPS ou pagamento de custas processuais. 
Informação colhida à época da presente pesquisa – outubro/2002. 
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4ª Vara do Trabalho 
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 Gráfico 4: Processos distribuídos e conciliados na 4a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, em 2001   
         Fonte: Luciana Souto, 2002. 

 

Pela análise do gráfico acima, constamos que, na 4ª Vara do Trabalho de 

João Pessoa/PB, foram distribuídos 1.645 (mil seiscentos e quarenta e cinco) processos, 

dentre os quais 509 (quinhentos e nove) processos foram conciliados, ou seja, 30,94% 

dos processos distribuídos. 

Dos processos conciliados, 368 (trezentos e sessenta e oito) processos 

tiveram conciliações devidamente adimplidas, ou seja, 72,29% daqueles. O restante dos 

processos conciliados estão ou no setor de execução, pelo fato dos acordos não terem 

sido cumpridos ou estarem sendo executados pelo não pagamento das custas 

processuais ou das contribuições previdenciárias, ou no setor de pagamento, pelo fato 

dos acordos ainda não terem sido totalmente pagos135. 

                                                 
13575 (setenta e cinco) processos não foram pagos, 07(sete) processos ainda estão sendo adimplidos, e 
59(cinqüenta e nove) processos estão aguardando apresentação da GRPS ou do pagamento de custas 
processuais – outubro/2002. 
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5ª Vara do Trabalho 

1208
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processos não conciliados
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acordos cumpridos

acordos não cumpridos

 Gráfico 5: Processos distribuídos e conciliados na 5a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, em 2001   
         Fonte: Luciana Souto, 2002. 

 

Por uma análise referente à 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, 

através do gráfico acima, constatamos que, dos 1.649 (mil seiscentos e quarenta e nove) 

processos distribuídos, 441 (quatrocentos e quarenta e um) foram conciliados, ou seja, 

26,74% do total. 

Dos 441 (quatrocentos e quarenta e um) processos conciliados, 300 

(trezentos) foram devidamente cumpridos, ou seja, 68,02% dos processos conciliados. 

Os outros 141 (cento e quarenta e um) processos conciliados ainda não 

tiveram os acordos totalmente cumpridos ou já se encontram em fase de execução pelo 

não cumprimento do que fora pactuado na conciliação136. 

    

                                                 
136 110 (cento e dez) acordos não foram pagos, 22 (vinte e dois) processos encontram-se no setor de 
execução aguardando pagamento de custas ou GRPS, e 09 (nove) processos estão ainda sendo pagos até a 
presente data – outubro/2002. 
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   6a Vara do Trabalho 

1171
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processos conciliados
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acordos cumpridos

acordos não cumpridos

 Gráfico 6: Processos distribuídos e conciliados na 6a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, em 2001   
         Fonte: Luciana Souto, 2002. 

 

Por uma análise do gráfico acima, constata-se que, dos 1.646 (mil 

seiscentos e quarenta e seis) processos distribuídos na 6ª Vara do Trabalho de João 

Pessoa/PB, 476 (quatrocentos e setenta e seis) foram conciliados, ou seja, 28,90% do 

total distribuído, e, destes processos, 252 (duzentos e cinqüenta e dois) foram 

devidamente pagos, ou seja, 52,94% dos processos conciliados. 

Os outros 224 (duzentos e vinte e quatro) processos não tiveram os 

acordos cumpridos ou ainda não o foram em sua totalidade137.  

 

                                                 
137 85 (oitenta e cinco) processos não foram pagos, 21 (vinte e um) processos ainda estão sendo 
adimplidos, 99 (noventa e nove) processos estão sendo executados pelo não pagamento de custas 
processuais, e 19 (dezenove) processos estão aguardando a apresentação de GRPS. - outubro/2002. 
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3.3 Relação entre valor do pedido e valor do acordo nas conciliações homologadas 
na  Justiça do Trabalho da capital paraibana 

 
Pelos gráficos que serão mostrados nesta oportunidade, analisaremos, em 

cada uma das Varas do Trabalho da capital paraibana, a relação quantitativa existente 

entre o pedido feito pelo empregado e o acordo a que os mesmos se submeteram, no ano 

de 2001. 

Conforme já demonstrado, para cada uma das Varas do Trabalho de João 

Pessoa/PB, em 2001, foram distribuídos cerca de 1.646 (mil seiscentos e quarenta e 

seis) processos. 

Devido ao tempo disponível para a realização deste estudo, bem como à 

dificuldade de acesso aos processos conciliados, que já se encontravam no arquivo, foi 

impossível a pesquisa sobre a totalidade dos processos conciliados, motivo pelo qual foi 

realizado um cálculo, para determinar o tamanho da amostra138 que retratasse a 

realidade do que ocorre nas conciliações trabalhistas em João Pessoa/PB (valor de 

pedido versus valor de acordo) que resultou nas seguintes quantidades de processos a 

serem pesquisados139: 

 

 1ª VARA 2ª VARA 3ª VARA 4ª VARA 5ª VARA 6ª VARA 

Tamanho da 
Amostra 

36 51 27 69 48 22 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Ver nota de rodapé na p.92 da presente dissertação. 
139 A fim de chegarmos a estes números, foram pesquisados 100(cem) processos de cada Vara do 
Trabalho, onde, verificada a relação entre o valor do pedido e do acordo, bem como utilizando a já 
mencionada fórmula (fl.92), constatou-se serem os citados números de processos suficientes, para retratar 
a realidade das conciliações na cidade de João Pessoa/PB, em 2001. 
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3.3.1 Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 
1ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB 

 
        1a Vara do Trabalho 
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 Gráfico 7: Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 1ª Vara do Trabalho de 
João Pessoa/PB        Fonte: Luciana Souto, 2002 

 
Legenda 

1-Acordos realizados abaixo de 10% do valor do pedido 2-Acordos realizados entre 10% e 20% do valor do pedido 
3-Acordos realizados entre 20% e 30% do valor do pedido 4-Acordos realizados entre 30% e 40% do valor do pedido 
5-Acordos realizados entre 40% e 50% do valor do pedido 6-Acordos realizados entre 50% e 60% do valor do pedido 
7-Acordos realizados entre 60% e 70% do valor do pedido 8-Acordos realizados entre 70% e 80% do valor do pedido 
9-Acordos realizados entre 80% e 90% do valor do pedido 10-Acordos realizados acima de 90% do valor do pedido 

 

Verifica-se, por uma simples análise do gráfico acima+, que, dentre os 

processos pesquisados em que houve conciliação, em 2001, na 1a Vara do Trabalho de 

João Pessoa/PB, a maioria obteve acordo homologado abaixo de 10% do valor pleiteado 

pelo empregado junto à justiça especializada na citada cidade140. 

                                                 
140 Dentre os 36 (trinta e seis) processos pesquisados: 12 (doze) obtiveram acordos abaixo de 10% do 
valor do pedido; 05(cinco), entre 10% e 20% do valor do pedido; 04 (quatro), entre 20% e 30% do valor 
do pedido; 09(nove), entre 30% e 40% do valor do pedido; 02(dois), entre 40% e 50% do valor do pedido; 
01(um), entre 50% e 60% do valor do pedido; 02(dois), entre 60% e 70% do valor do pedido; 0(zero), 
entre 70% e 80% do valor do pedido; 0(zero), entre 80% e 90% do valor do pedido, e 01(um), acima de 
90% do valor do pedido. 
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3.3.2 Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 
2ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB 

 
     2a Vara do Trabalho 
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Gráfico 8: Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 2ª Vara do Trabalho de João 
Pessoa/PB        Fonte: Luciana Souto, 2002 
 
Legenda 

1-Acordos realizados abaixo de 10% do valor do pedido 2-Acordos realizados entre 10% e 20% do valor do pedido 
3-Acordos realizados entre 20% e 30% do valor do pedido 4-Acordos realizados entre 30% e 40% do valor do pedido 
5-Acordos realizados entre 40% e 50% do valor do pedido 6-Acordos realizados entre 50% e 60% do valor do pedido 
7-Acordos realizados entre 60% e 70% do valor do pedido 8-Acordos realizados entre 70% e 80% do valor do pedido 
9-Acordos realizados entre 80% e 90% do valor do pedido 10-Acordos realizados acima de 90% do valor do pedido 

O gráfico acima demonstra que, dentre os processos pesquisados em que 

houve conciliação, na 2a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, no ano de 2001, a 

maioria obteve acordo homologado entre os percentuais de 20% e 30% do valor 

referente ao pedido141. 

                                                 
141 Dentre os 51 (cinqüenta e um) processos pesquisados: 08 (oito) obtiveram acordos abaixo de 10% do 
valor do pedido; 08(oito), entre 10% e 20% do valor do pedido; 15 (quinze), entre 20% e 30% do valor do 
pedido; 09(nove), entre 30% e 40% do valor do pedido; 09(nove), entre 40% e 50% do valor do pedido; 
01(um), entre 50% e 60% do valor do pedido; 02(dois), entre 60% e 70% do valor do pedido; 01(um), 
entre 70% e 80% do valor do pedido; 01(um), entre 80% e 90% do valor do pedido, e 0(zero), acima de 
90% do valor do pedido. 
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3.3.3 Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 
3ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB 
 

     3a Vara do Trabalho 
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 Gráfico 9: Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 3ª Vara do Trabalho de 
João Pessoa/PB        Fonte: Luciana Souto, 2002 
 
Legenda 

1-Acordos realizados abaixo de 10% do valor do pedido 2-Acordos realizados entre 10% e 20% do valor do pedido 
3-Acordos realizados entre 20% e 30% do valor do pedido 4-Acordos realizados entre 30% e 40% do valor do pedido 
5-Acordos realizados entre 40% e 50% do valor do pedido 6-Acordos realizados entre 50% e 60% do valor do pedido 
7-Acordos realizados entre 60% e 70% do valor do pedido 8-Acordos realizados entre 70% e 80% do valor do pedido 
9-Acordos realizados entre 80% e 90% do valor do pedido 10-Acordos realizados acima de 90% do valor do pedido 

Agora, referente à 3a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, no que diz 

respeito às conciliações homologadas, denota-se que a maioria dos processos 

pesquisados obteve acordo homologado entre os percentuais de 10% e 20% do valor 

referente ao pedido142. 

                                                 
142 Dentre os 27 (vinte e sete) processos pesquisados: 01 (um obteve acordo abaixo de 10% do valor do 
pedido; 07(sete), entre 10% e 20% do valor do pedido; 06 (seis), entre 20% e 30% do valor do pedido; 
06(seis), entre 30% e 40% do valor do pedido; 02(dois), entre 40% e 50% do valor do pedido; 02(dois), 
entre 50% e 60% do valor do pedido; 02(dois), entre 60% e 70% do valor do pedido; 0(zero), entre 70% e 
80% do valor do pedido; 0(zero), entre 80% e 90% do valor do pedido, e 01(um), acima de 90% do valor 
do pedido. 
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3.3.4. Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 
4ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB 
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Gráfico 10: Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 4ª Vara do Trabalho de 
João Pessoa/PB.        Fonte: Luciana Souto, 2002 

 
Legenda 

1-Acordos realizados abaixo de 10% do valor do pedido 2-Acordos realizados entre 10% e 20% do valor do pedido 
3-Acordos realizados entre 20% e 30% do valor do pedido 4-Acordos realizados entre 30% e 40% do valor do pedido 
5-Acordos realizados entre 40% e 50% do valor do pedido 6-Acordos realizados entre 50% e 60% do valor do pedido 
7-Acordos realizados entre 60% e 70% do valor do pedido 8-Acordos realizados entre 70% e 80% do valor do pedido 
9-Acordos realizados entre 80% e 90% do valor do pedido 10-Acordos realizados acima de 90% do valor do pedido 

O gráfico acima demonstra que, dentre os processos pesquisados em que 

houve conciliação, na 4a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, no ano de 2001, a 

maioria obteve acordos homologados entre os percentuais de 10% e 20% do valor 

constante na petição inicial da reclamação trabalhista143. 

                                                 
143 Dentre os 93 (noventa e três) processos pesquisados: 22 (vinte e dois) obtiveram acordo abaixo de 
10% do valor do pedido; 24(vinte e quatro), entre 10% e 20% do valor do pedido; 20 (vinte), entre 20% e 
30% do valor do pedido, 10(dez), entre 30% e 40% do valor do pedido; 04(quatro), entre 40% e 50% do 
valor do pedido; 04(quatro), entre 50% e 60% do valor do pedido; 04(quatro), entre 60% e 70% do valor 
do pedido; 02(dois) entre 70% e 80% do valor do pedido; 02(dois) entre 80% e 90% do valor do pedido, e 
01(um), acima de 90% do valor do pedido. 
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3.3.5. Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 
5ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB 
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 Gráfico 11: Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 5ª Vara do Trabalho de 
João Pessoa/PB.       Fonte: Luciana Souto, 2002 

 
Legenda 

1-Acordos realizados abaixo de 10% do valor do pedido 2-Acordos realizados entre 10% e 20% do valor do pedido 
3-Acordos realizados entre 20% e 30% do valor do pedido 4-Acordos realizados entre 30% e 40% do valor do pedido 
5-Acordos realizados entre 40% e 50% do valor do pedido 6-Acordos realizados entre 50% e 60% do valor do pedido 
7-Acordos realizados entre 60% e 70% do valor do pedido 8-Acordos realizados entre 70% e 80% do valor do pedido 
9-Acordos realizados entre 80% e 90% do valor do pedido 10-Acordos realizados acima de 90% do valor do pedido 

 

Verifica-se, nesta oportunidade, que a maioria dos acordos homologados 

na 5a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, no ano de 2001, deu-se entre os percentuais 

10% e 20% do valor pleiteado pelo empregado na peça vestibular da reclamação 

trabalhista144. 

                                                 
144 Dentre os 48 (quarenta e oito) processos pesquisados: 10 (dez) obtiveram acordo abaixo de 10% do 
valor do pedido; 13(treze), entre 10% e 20% do valor do pedido; 12 (doze), entre 20% e 30% do valor do 
pedido; 05(cinco), entre 30% e 40% do valor do pedido; 0(zero), entre 40% e 50% do valor do pedido; 
0(zero), entre 50% e 60% do valor do pedido; 05(cinco), entre 60% e 70% do valor do pedido; 0(zero), 
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entre 70% e 80% do valor do pedido; 2(dois), entre 80% e 90% do valor do pedido, e 01(um), acima de 
90% do valor do pedido. 
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3.3.6. Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 
6ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB 
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Gráfico 12: Relação entre o valor do pedido e do acordo nas conciliações homologadas na 6ª Vara do Trabalho de 
João Pessoa/PB.         Fonte: Luciana Souto, 2002 

 
Legenda 

1-Acordos realizados abaixo de 10% do valor do pedido 2-Acordos realizados entre 10% e 20% do valor do pedido 
3-Acordos realizados entre 20% e 30% do valor do pedido 4-Acordos realizados entre 30% e 40% do valor do pedido 
5-Acordos realizados entre 40% e 50% do valor do pedido 6-Acordos realizados entre 50% e 60% do valor do pedido 
7-Acordos realizados entre 60% e 70% do valor do pedido 8-Acordos realizados entre 70% e 80% do valor do pedido 
9-Acordos realizados entre 80% e 90% do valor do pedido 10-Acordos realizados acima de 90% do valor do pedido 

 

A pesquisa relativa à 6a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, no ano de 

2001, é demonstrada através do gráfico superior de onde se pode verificar que a maioria 

dos acordos homologados  se deu entre os percentuais de 10% e 20% do valor referente 

ao pedido145.  

                                                 
145 Dentre os 22 (vinte e dois) processos pesquisados: 03 (três) obtiveram acordo abaixo de 10% do valor 
do pedido; 07(sete), entre 10% e 20% do valor do pedido; 04 (quatro), entre 20% e 30% do valor do 
pedido, 01(um), entre 30% e 40% do valor do pedido; 03(três), entre 40% e 50% do valor do pedido; 
02(dois), entre 50% e 60% do valor do pedido; 01(um), entre 60% e 70% do valor do pedido; 01(um), 
entre 70% e 80% do valor do pedido; 0(zero), entre 80% e 90% do valor do pedido, e 0 (zero), acima de 
90% do valor do pedido. 
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Conclusão 

 

Verificamos, pela pesquisa de campo desenvolvida junto às Varas do 

Trabalho de João Pessoa/PB, que a conciliação trabalhista, na mencionada cidade, não 

tem colaborado, para que a Justiça do Trabalho desempenhe sua função social 

devidamente: a de promover o bem-estar do trabalhador na solução dos conflitos 

atinentes à relação de emprego.  

A mencionada assertiva tem por base os números a que chegamos, ao 

concluir a pesquisa de campo sobre a relação entre o valor do pedido e o valor do 

acordo nas Varas do Trabalho da citada cidade. 

Verificamos, pela análise dos gráficos relativos a cada uma das Varas do 

Trabalho de João Pessoa/PB, apresentados na presente dissertação, que, diante dos 

processos distribuídos e conciliados e dentre estes, os que foram efetivamente 

cumpridos até o momento da pesquisa em tela, outubro de 2002, a Vara que mais 

homologou acordos, na citada cidade, no ano de 2001, foi a 3ª Vara do Trabalho, pois 

conciliou 31,42% dos processos distribuídos. 

A Vara que menos homologou acordos, em João Pessoa/PB, no ano de 

2001, foi a 1ª Vara do Trabalho, em um percentual de 25,09% dos processos 

distribuídos. 

Constatamos, ainda, que a Vara do Trabalho que mais fez acordo, ou 

seja, a 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB não foi a que mais obteve acordos 

cumpridos. Tal fato ocorreu na Vara do Trabalho que menos homologou acordos, em 

2001, ou seja, a 1a Vara do Trabalho de João Pessoa, que obteve 72,88% de acordos 

cumpridos, dentre os processos conciliados . 

Averiguamos, ainda, que a Vara do Trabalho que obteve menos acordos 

cumpridos, na cidade de João Pessoa/PB, em 2001, foi a 6ª Vara do Trabalho, com 

percentual de 52,94% dos processos que obtiveram acordos homologados. 

Denota-se, portanto, que a 1a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB foi a 

mais criteriosa, ao homologar as conciliações na mesma existentes, pois, apesar de ter 

sido a Vara que menos homologou acordos (25,09% dos processos distribuídos), obteve 

o maior número de acordos devidamente cumpridos, ou seja, 72,88% dentre os 

homologados. 
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No entanto, tal fato não quer dizer que a mencionada Vara seja 

considerada a que melhor fez acordos no ano de 2001, pois homologou a maioria dos 

acordos abaixo de 10% do valor do pedido, conforme já demonstrado. O empregado, 

nesse caso, abriu mão de 90% do valor do pedido que mencionava fazer jus na petição 

inicial, sendo esse um resultado vergonhoso, o que foi possível constatar, por exemplo, 

em um processo analisado, em que o pedido foi de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais) e que o acordo feito e homologado por R$150,00 (cento e cinqüenta reais)146. 

Observamos, ainda, com a presente pesquisa, que a maioria dos acordos 

homologados nas Varas do Trabalho de João Pessoa/PB se deu entre 10% e 20% do 

valor do pedido. Em 04 (quatro) das 06(seis) Varas, verificamos esse resultado. 

Há algo errado em uma conciliação em que o empregado abre mão de 

80% do valor do pedido pleiteado na reclamação trabalhista. Várias podem ser as 

causas, para que tal fato ocorra: 

- pressão psicológica por parte de advogados ou juízes147; 

- necessidade financeira, por parte do empregado, que, no momento da 

conciliação, encontra-se sem dinheiro, para suprir suas necessidades 

básicas; 

- má-fé – quando distribuídos à Justiça do Trabalho processos em que 

a parte reclamante jamais laborou para a reclamada, e esta, para se 

livrar rapidamente do “problema”, faz qualquer acordo. 

Não se pode admitir que um magistrado se proponha homologar um 

acordo nos mencionados termos, independentemente das causas que levam o reclamante 

a agir de tal forma, pois aquele que se propõe “deixar para trás” 90% do que 

mencionava fazer jus, não tinha direito a nada, ou, se tinha, a Justiça do Trabalho, 

quando homologa acordos nos parâmetros mencionados, faz, do empregado, uma parte 

ainda mais hipossuficiente. 

                                                 
146 Valor pesquisado no processo n°01.91/2001, com trâmite na 1a Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, 
no ano de 2001. 
147 Por informais conversas com os colegas (advogados) que atuam na área trabalhista, podemos verificar 
que, na grande maioria dos casos, são os mesmos os mentores dos exorbitantes pedidos nas petições 
iniciais protocoladas na primeira instância da Justiça do Trabalho de João Pessoa/PB, não tendo o 
reclamante idéia do que consta na citada peça exordial. 
Vale salientar, ainda, que, do valor recebido pelo reclamante, o seu advogado toma para si, pelo menos, 
20%, quando não 50% do mencionado valor, sendo, pois, os acordos homologados, nas lides simuladas 
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Apesar de a maior parte das conciliações trabalhistas, na capital 

paraibana, terem sido homologadas em baixos valores, comparadas aos valores do 

pedido, verificamos acordos homologados acima de 80% ou, até mesmo, de 90% do 

valor do pedido. Esses casos devem ser rescisões contratuais não pagas e trazidas a 

juízo, para que o empregado possa recebê-la em forma de conciliação, caso contrário, 

não seria acordo, pois quem admite pagar 90% daquilo que é pedido não está exercendo 

qualquer concessão, sendo esta essencial para que o acordo exista. 

Evidenciamos, portanto, a existência de acordos ínfimos na Justiça do 

Trabalho de João Pessoa/PB, em 2001, pois, conforme já mencionado, a maioria das 

conciliações trabalhistas foram homologadas abaixo de 20% do valor do pedido, 

contribuindo, assim, para que o empregado se tornasse ainda mais debilitado 

economicamente, pois, conforme já exposto, quem “abre mão” de 80% ou 90% do que 

aduz fazer jus, não obtém, na busca pela prestação jurisdicional, qualquer satisfação 

quanto ao adimplemento de seus direitos, exceto pelos que agem de má-fé, que buscam 

a máquina estatal sem jamais ter sido parte na relação de emprego. 

Princípios Gerais de Direito, bem como específicos de Direito do 

Trabalho, citados na presente dissertação, no capítulo 1, foram afetados, dentre eles, o 

princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, segundo o qual as partes deveriam 

aceitar conciliações que fossem, pelo menos, proporcionais ou, pelo menos, razoáveis 

em relação ao que fora pleiteado na reclamação trabalhista, o que não ocorreu na Justiça 

Laboral de João Pessoa/PB, em 2001. 

Outro princípio deveras afetado foi o princípio da boa-fé, bem como seus 

corolários: o do não enriquecimento sem causa e o da alegação da própria torpeza, 

conforme já explanado no subitem 1.2.3.5 do capítulo 1 desta dissertação, diante da 

possibilidade de se procurar a Justiça Laboral, sem jamais ter prestado qualquer serviço 

à parte  ex adversa . 

Nesse caso, deveria o judiciário trabalhista brasileiro condenar todos os 

envolvidos em uma conciliação proveniente dessas lides simuladas, inclusive certos 

advogados, que são os principais mentores dessas, a fim de que o mencionado ramo do 

Poder Judiciário possa ter tempo e condições, para dirimir conflitos que efetivamente 

digam respeito a relações de trabalho. 

                                                                                                                                               
da capital paraibana, uma “máquina de fazer dinheiro”, uma “mina” para os que almejam ganhar dinheiro 
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O magistrado, ao perceber que as partes litigantes compareceram a juízo 

com a intenção de desvirtuar a verdade dos fatos, fazendo com que todos que compõem 

o judiciário trabalhista, bem como a parte ex adversa, percam tempo com fatos que 

sabem ser inverídicos, deve tomar as mais drásticas medidas no sentido de coibir tal 

comportamento, sob pena de, com o passar do tempo, a legislação condená-lo, também, 

como litigante de má-fé.  

Acerca do assunto, aduz o Magistrado trabalhista do Distrito Federal, 

Alexandre de Azevedo Silva: 

Existem advogados , maus profissionais, que, para sobreviver e ganhar 
o pão do dia-a-dia, instigam a litigiosidade, criam e inventam lides, 
lançam os seus clientes em autênticas aventuras judiciárias. 

Mas a responsabilidade pelo problema da litigância de má-fé não é 
exclusiva da nobre classe de advogados. 

Também existem juízes que, por comodidade, se omitem de coibir 
essas aventuras judiciárias, permitindo, pela impunidade aos maus, a 
sua contumaz reprodução em detrimento dos bons profissionais que 
transitam no universo judiciário. Preferem seguir, em relação às partes 
e aos seus advogados, a letra da conhecida música do cantor cearense 
Fagner: “E fecho os olhos, para todos os seus passos, me enganando, 
só assim somos amigos...”148 

As causas que levam o reclamante a se submeter a tão ínfimos acordos 

podem ser as mais variadas, conforme já exposto, que não puderam ser constatadas pelo 

presente estudo, no entanto, independentemente das mesmas, o Poder Judiciário deveria 

ser mais criterioso, ao homologar determinadas conciliações, caso contrário, estará 

contribuindo para o crescimento de lides simuladas, em que o reclamante jamais 

laborou para o reclamado e, mesmo assim, submete-o a uma demanda trabalhista com 

pedidos exorbitantes, quando se chega a um acordo em determinado valor, seja ele qual 

for, só para que este se veja livre de um processo, e aquele “sem fazer força” receba 

algum valor149.  

Caso a lide seguisse seus trâmites legais, através de análise de provas 

testemunhais, por exemplo, poder-se-ia averiguar que a relação de emprego nunca 

existiu, e, nesse caso, o reclamante nada receberia, no entanto, fazendo um acordo, evita 

                                                                                                                                               
facilmente. 
148 SILVA, Alexandre de Azevedo. A má-fé na justiça do trabalho. Revista do Direito Trabalhista, 
Brasília, junho de 2002, p.29/30. 
149 É melhor 10% de alguma coisa que 100% de nada (palavras de um colega) 
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que o Judiciário analise devidamente a lide e homologue acordos em decorrência de 

relação de emprego que jamais existiu.  
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