
PROJETO BÁSICO DE LABORATÓRIO PRÁTICO DE PRODUÇÃO DE SENTENÇA

1. INSTRUTORES: ANA PAOLA SANTOS MACHADO DINIZ E MARIA DA GRAÇA

ANTUNES VARELA 

2. TEMA: REFORMA TRABALHISTA APLICADA:  CONSTRUINDO  VEREDAS  NA

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.467/17 

3. JUSTIFICATIVA:  A globalização  das  relações econômicas,  a  financeirização do

capital  e novas tecnologias da informação e comunicação, entre outros fatores,

atuam poderosamente na descentralização da produção e na construção de novos

modelos  de  trabalho  humano.  Como corolário  vivenciamos  a  terceirização  das

atividades empresariais, a pejotização do trabalho pessoal e dependente, a defesa

de uma ideologia de retorno às leis de mercado, com esvaziamento do sentido

social do trabalho, sob a bandeira da flexibilização do direito posto, da valorização

do  negociado  em  detrimento  do  legalmente  definido,  o  que  têm  deixado  os

operadores do direito atônitos, divididos entre a preservação do sentido protetor do

direito  do  trabalho  e  a  posição  econômica  de  manutenção  do  padrão  de

desenvolvimento com base em índices que desprezam os fatores sociais.

A lei  nº  13.467/17 expressa uma mudança do paradigma de proteção ao trabalhador,

revelada em dispositivos que afrontam princípios, esvaziam institutos, negam a própria

natureza de fatos cientificamente demonstrados. O direito do trabalho, tradicionalmente

voltado  única  e  exclusivamente  para  a  relação  de  emprego,  tem  o  seu  campo  de

abrangência  gradativamente restringido,  por  força  do  surgimento de novas  formas de

trabalho que não se enquadram nesse modelo, e que, assim, permanecem à margem,

numa injustificada exclusão. O número dos que são vinculados por contrato de emprego

vem  e  tende  a  ser  diminuído,  sem  que  isso  signifique  redução  da  produção  e  sim

adequação ao novo sistema que, sob uma nova roupagem, continua em busca do lucro,

para  tanto  reduzindo  custos,  atingindo  de  logo  os  que  ainda  são  economicamente

vulneráveis. Os sindicatos, fragilizados pelo contexto econômico apontado, esquecem o

fundamento  histórico  de  sua  existência,  a  sua  imprescindibilidade  na  contraposição

necessária ao equilíbrio da tensão própria da relação de trabalho, assumindo, não raro,

sob o olhar impotente e já descrente daqueles que representam, a condição de parceiros

patronais. No caso específico do Brasil, a neutralização do conflito pela ação controladora

do  Estado,  dificultou  o  exercício  da  negociação  no  confronto  necessário  ao

amadurecimento,  sendo poucas as entidades sindicais  com atuação firme e eficaz na

representação profissional.  A reforma trabalhista,  apesar de anunciar a prevalência do



negociado sobre o legislado, esvazia a capacidade financeira dos sindicatos sem realizar

uma  revisão  na  estrutura  sindical  do  Brasil.  Unicidade  sindical  e  redução  do  poder

econômico  desequilibram  as  relações  entre  os  sindicatos.  Paralelamente,  ressurge

formalmente  fortalecida  a  figura  da  comissão  de  fábrica,  integrada  por  operários  da

própria  empresa,  despidos  das  garantias  atribuídas  aos  líderes  sindicais.  O  Poder

Judiciário Trabalhista está sendo desafiado a criar caminhos que justifiquem a sua função

constitucional de assegurar o equilíbrio entre dois direitos fundamentais – trabalho e livre

iniciativa – dando cumprimento ao sistema econômico capitalista, mas sendo um freio ao

capitalismo selvagem. Para tanto, há que interpretar conforme a constituição, conforme as

convenções internacionais assumidas pelo Brasil, conforme o sistema normativo voltado

para o  desenvolvimento pleno  da pessoa,  como cidadã e  trabalhadora.  Exige-se dos

juízes do trabalho uma reflexão sobre a sua função, a relevância institucional  de sua

atuação, o significado social e econômico de suas decisões. Necessário compreender os

limites  impostos  ao  poder  econômico,  por  força  dos  valores  anunciados  no  texto

constitucional, dos princípios que constituem a essência do Brasil, dos objetivos traçados

pelo legislador constituinte, dos direitos e deveres de todo o cidadão, incluindo o cidadão-

trabalhador,  dos  direitos  e  deveres  fixados  em  padrão  mínimo  para  todos  os

trabalhadores.  Ao  contrário  do  viés  pessimista  que  tomou conta  de  quase  todos,  no

sentido do esvaziamento da função do juiz,  antevemos uma atuação de equilíbrio,  de

leitura adequada da nova lei, integrando-a ao sistema de forma a não afrontar o que já é

constitucionalmente  assegurado.  As  decisões  assim construídas  têm que  ser  fruto  da

argumentação trazida pelo advogado do autor, pelo advogado da demandada e, acima de

tudo,  pelo  Juiz  de  1º  grau.  Cabe  a  ele  o  exame  exaustivo  dos  fatos,  das  provas

produzidas, das razões apresentadas por cada uma das partes, e utilizando-se de um

discurso argumentativo adequado, afastar o que entende não se aplicar à situação, e

justificar juridicamente e de forma fundamentada, o que reconhece ser a melhor justiça

naquele contexto, construindo caminhos de adequação, de conformação, de segurança.

Cabe-lhe  a  formulação  da  sentença,  densa,  consistente,  com  desenvolvimento  de

raciocínio lógico, com poder de convencimento não só das partes, mas também do órgão

colegiado  de 2º  grau.  Diante  de um discurso correto,  porque com sentido justo,  com

justificativa jurídica adequada e com um resultado de eficácia previsível, os argumentos

apresentados pelo  juiz permitirão que se assente  um padrão de justiça  amadurecido,

capaz de promover um novo comportamento, de ensejar aceitação social, de concretizar

a relação de trabalho cada vez mais digna. 

O juiz de 1º grau não trabalha sozinho. Ele precisa de sua assessoria para debater os

temas  no  dia  a  dia,  para  perceber  um outro  olhar  no  processo,  para  construir  uma



sentença de forma dialógica, para que tenha acesso a novos pensamentos, novas ideias,

novas decisões,  novos argumentos.  O assistente  ou assessor  do Juiz  é o confidente

jurídico,  com quem ele  pondera,  reflete,  analisa.  Por  isso,  a  extrema importância  da

função do assistente ou assessor do juiz e a necessidade de sua constante atualização,

de sua formação continuada, para que também ele possa contribuir para uma decisão

argumentativa adequada e justa, capaz de ser base de padrão de justiça nas decisões

desta Especializada. 

Nesse  contexto,  destaca-se,  por  sua  relevância,  a  capacitação  para  a  construção  de

novos  caminhos  na  aplicação  da  Lei  nº  13.467/17,  observando  os  parâmetros

constitucionais,  convencionais  e  sistêmicos,  mediante  interpretação  em  conformidade

com os  princípios  acolhidos  pelo  ordenamento  jurídico,  fixados  como  fundamentos  e

objetivos da República Federativa do Brasil, concretizados pelo cumprimento progressivo

dos direitos fundamentais sociais.

4. OBJETIVO  GERAL:  Provocar  no  aluno  uma  interpretação  crítica  da  Lei  nº

13.467/17,  fundada  em  princípios  constitucionais  basilares  e  trabalhistas

essenciais, orientando-o para a aplicação a situações fáticas inseridas na rotina

trabalhista. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5.1. Desenvolver raciocínio interpretativo com manejo dos princípios constitucionais, das

convenções internacionais e ramos do direito comum subsidiariamente aplicável;

5.2.  Construir solução  crítica  para  a  casuística  elaborada  contemplando  modificações

introduzidas pela Lei nº 13.467/17;

5.3. Orientar para a estruturação da decisão judicial com ênfase nos requisitos de sua

validade, nomeadamente a fundamentação objetiva e completa, a coerência das ideias, a

sequência lógica de apreciação dos fatos e de apresentação dos argumentos decisórios

e, também, os elementos informativos essenciais para a sua liquidação eficaz.  

6. BENEFÍCIOS: Pretende-se como os exercícios práticos propostos que: a) o aluno

estabeleça um procedimento lógico-jurídico para apresentação de uma proposta de

solução da demanda que atenda às novas exigências de qualidade, efetividade e

celeridade na prestação jurisdicional; b) o aluno identifique os pontos sensíveis na

interpretação  e  aplicação  do  direito  do  trabalho  a  partir  da  vigência  da  Lei  nº

13.467/17;  c) que o aluno identifique os princípios constitucionais e trabalhistas



afetados  com  a  reforma  trabalhista,  as  convenções  internacionais  aplicáveis,

problematizando argumentos jurídicos e alegações fáticas suscetíveis de aplicação

na prática jurisdicional;  d) que o aluno desenvolva habilidade de discussão em

grupo,  atendo-se  aos  estritos  limites  da  ciência  do  direito,  desenvolvendo  o

desprendimento de suas convicções pessoais e habilitando-se para a escuta ativa

do outro. 

7. METODOLOGIA: 

7.1 - Breve exposição da justificativa do curso e seus objetivos 

7.2 - Dividir a turma em grupos de quatro alunos, ficando cada professora responsável por

metade dos grupos formados; cada grupo deverá analisar um caso concreto, sendo casos

distintos para cada grupo, envolvendo situações afetadas pela reforma trabalhista; 

7.3  -  Cada  grupo  será  individualmente  provocado  pela  professora  com  relação  aos

aspectos controvertidos do caso que lhe foi apresentado, com oferecimento de material

teórico  aplicável,  e  motivado  a  completar  a  pesquisa  com  manejo  dos  recursos

disponibilizados  pela  Ejud  e  a  construir  uma  decisão  levando  em  consideração

conhecimentos específicos dos diversos ramos do direito, incluindo direito constitucional,

convencional, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, Código Civil, Código de

Processo Civil.

7.4. Definida a linha de raciocínio pelo grupo, com questionamentos que forem sendo

feitos pelas professoras, cada grupo deverá elaborar a sentença, observando a técnica, a

fundamentação, a sequência lógica e a conclusão clara e completa.

7.5.  Apresentação,  por  cada  um  dos  grupos,  do  caso  decidido,  das  discussões

empreendidas e da decisão elaborada, submetendo-se o caso, logo em seguida, a uma

discussão conjunta

7.6. Fechamento pelas professoras, com a explicitação dos elementos formais dignos de

nota  e,  também,  com as  considerações  teóricas  motivadas  pela  aplicação  da  Lei  nº

13.467/17. 

8. CARGA HORÁRIA: 16 horas aula

9. PÚBLICO ALVO: assistentes e assessores de magistrado trabalhista


