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1º Ato: 

A MANJEDOURA



A HISTÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL (I)

 Os primeiros quatro séculos: apresamento, tráfico, escravidão

(indígena e africana). O período histórico de trabalhadores livres

e assalariados no Brasil é muito curto: são pouco mais de 100

anos de trabalho livre e remunerado, contra cerca de 400 anos de

exploração formal do trabalho escravista.

 A gênese do Direito do Trabalho: “conceder para conservar”.

Na primeira metade do século XX, forjaram-se políticas públicas

para a “questão social”, redundando no reconhecimento estatal

dos primeiros direitos trabalhistas (estabilidade e previdência com

a Lei Eloy Chaves, em 1923; férias de 15 dias nas indústrias e

bancos, com o Decreto nº 4.982/1925; idade mínima para o

trabalho, com o Código de Menores, em 1926). Eram, porém,

soluções compromissárias: os novos direitos trabalhistas não

deveriam comprometer o acúmulo de capital do empresariado

urbano, nem a atividade dos grandes produtores rurais (que

originalmente sequer seriam alcançados pela CLT: art. 7º).



A HISTÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL (II)

 A “pré-história” da Justiça do Trabalho no Brasil (ou “fase da

institucionalização”):

(a) os Conselhos Permanentes de Conciliação e Arbitragem de

1907, que aplicavam o direito comum às lides trabalhistas;

(b) o Patronato Agrícola, em São Paulo (1911), para solucionar as

controvérsias entre camponeses e proprietários rurais (deliberando

sobre pretensões que tinham radicação híbrida no que viriam a ser

o Direito Agrário e o Direito do Trabalho...);

(c) os Tribunais Rurais de 1922, criados pelo então presidente do

Estado de São Paulo, Washington Luís;

(d) as Comissões Mistas de Conciliação e as Juntas de

Conciliação e Julgamento (1932), para dissídios coletivos e

individuais. As primeiras proferiam decisões arbitrais (o que a CLT

“herdou” e lá está até hoje, no art. 764, §2º: “Não havendo

acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente

em arbitral, proferindo decisão na forma prescrita neste

Título”...). As segundas tinham apenas funções conciliatórias.



A HISTÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL (III)

 A Constituição de 1934. Em julho de 1934, a Assembleia Constituinte de

Vargas promulga uma nova Constituição, inspirada no texto da Constituição de

1891 e na Constituição de Weimar, positivando temas inéditos que tratavam da

ordem social e econômica brasileira. O artigo 122: no intuito de “dirimir

questões entre empregadores e empregados”, instituía a Justiça do Trabalho, no

âmbito do Poder Executivo. “Ir no Ministério”...

 A Constituição de 1937. No Estado Novo, a Constituição “polaca” (1937)

manteve a Justiça do Trabalho (ainda não instalada). Adendou-se a matéria com

o art. 139: “A greve e o lock-out são declarados recursos antissociais nocivos ao

trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção

nacional” (resultado político de movimentos como a “Intentona Comunista”, em

1935). A doutrina trabalhista incorpora, das tradições europeias, o “princípio do

rendimento”. O Código Penal de 1940 e a CLT de 1943 nascem sob o pálio da

Polaca.

 Organização da Justiça do Trabalho: Decreto-lei nº 1.237/1939. A polêmica

Ferreira-Viana (deputado liberal, advogado e célebre comercialista vs. consultor

jurídico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e célebre juslaboralista),

sobre dever-se ou não caminhar para a instalação de uma Justiça do

Trabalho no Brasil. Ferreira advogava um "individualismo jurídico" baseado na

ideia de contrato do CC/1916, dispensando a criação de "novos órgãos, novos

processos, novos ritos ou nova jurisprudência". Considerou “fascista” o projeto de

Viana. A discussão não é nova...



A HISTÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL (IV)

 Vence o Governo ► Decreto nº 1.237/1939, art. 17: "Conselho Nacional do Trabalho,

com sede na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional, é o tribunal

superior da Justiça do Trabalho”. Instalação: em 1° de maio de 1941, em meio às

comemorações do Dia do Trabalhador, no Estádio do Clube de Regatas Vasco da

Gama (RJ). A Justiça do Trabalho foi organizada e instalada, portanto, como “fórum

especial para que patrões e empregados resolvessem suas disputas com a mediação do

poder público”, de modo a prevenir conflitos e greves.

 Os níveis da Justiça Administrativa do Trabalho: Juntas de Conciliação e Julgamento

(1° instância), Conselhos Regionais do Trabalho (2° instância) e Conselho Nacional do

Trabalho (3° instância). As Juntas tinham competência para a solução dos dissídios

individuais, dos quais cabiam recursos para as demais instâncias. Os Conselhos

Regionais julgavam dissídios coletivos e eram compostos por um presidente, quatro

vogais (um dos empregados, um dos empregadores e dois alheios aos interesses

profissionais) e seus suplentes, todos nomeados pelo Presidente da República.

 O Conselho Nacional do Trabalho (CNT): estava oficialmente criado desde o Decreto nº

16.027, de 30 de abril de 1923. Tinha originalmente caráter meramente consultivo (até

1939), com o fim de "ocupar-se dos sistemas de remuneração do trabalho, contratos

coletivos do trabalho, sistemas de conciliação e arbitragem, trabalho de menores, trabalho

de mulheres, seguros sociais, caixas de aposentadoria e pensões de ferroviários"

(Art.2°). Em 1928, pelo Decreto nº 18.074, de 19 de janeiro, passa a se integrar ao

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (isso também não é novo...) e é assim

definido: "corporação destinada ao estudo dos problemas da economia social e de todos

os assuntos que possam interessar à organização do trabalho e da previdência

social". A competência para a matéria previdenciária era da Justiça do Trabalho!



A HISTÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL (V)

 Nasce o Tribunal Superior do Trabalho: somente em setembro de 1946, o Decreto-Lei

nº 9.797 extingue o CNT e cria o Tribunal Superior do Trabalho, o mesmo ocorrendo

com os Conselhos Regionais, que passaram a ser denominados de Tribunais Regionais do

Trabalho. As Juntas de Conciliação e Julgamento permaneceram com seu nome. A

instalação do TST se deu no dia 23 de setembro de 1946.

 A “jurisdicionalização” da Justiça do Trabalho: com a Constituição Federal de

1946. Nada obstante, manteve-se a estrutura que tinha como órgão administrativo,

inclusive com a representação classista. Isso resistiu ainda às Constituições

posteriores, de 1967 (alterada pela Emenda de 1969) e de 1988. Eis porque, no processo

do trabalho, há “reclamação” (e não ação, como já ditava o CPC/1939); há “dissídio”

(e não litígio); há “reclamante” e “reclamada” (e não autor e réu). A oralização do

processo e a prática de “colocar no pau”...

 A redemocratização. O fim da representação classista. A Constituição de 1988

manteve a estrutura original da Justiça do Trabalho e de seus órgãos nos três graus de

jurisdição. 1999: EC n. 24 extingue a representação classista (= atuação da

ANAMATRA). O TST passa a ser integrado por 17 ministros vitalícios e as Juntas de

Conciliação deram lugar as Varas do Trabalho.

 A Reforma do Poder Judiciário e a reinvenção da Justiça do Trabalho: em 2004, a

EC n. 45 não só amplia a competência material da Justiça do Trabalho – para

abranger também os conflitos oriundos das relações de trabalho – como a composição do

TST, que passou a ter 27 ministros. A alteração deu-se logo depois de intensas

discussões em torno da extinção da JT, sob os auspícios iniciais do Senador ACM...



A HISTÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL (VI)

 O TST como órgão do PJ (?): em 2016, a EC n. 92

explicitou a condição do TST de órgão do Poder Judiciário e

alterou os requisitos para o provimento dos cargos de

ministro.

 A fase atual: mediocrização da Justiça do Trabalho. A Lei

13.467/2017 introduz, no artigo 8º da CLT, o “princípio da

intervenção mínima” e a regra pela qual “súmulas e outros

enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal

Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do

Trabalho não poderão restringir direitos legalmente

previstos nem criar obrigações que não estejam previstas

em lei”. Ambos os dispositivos instilam desconfiança

institucional e inspiram-se abertamente em discursos

críticos ao ativismo e à “agressividade” da Justiça do

Trabalho. Depois, em 2017 e depois em 2019, autoridades

públicas federais ventilariam – de novo – a hipótese da

extinção da JT.



2º Ato: 

O CALVÁRIO



A MÍDIA BRASILEIRA: RETÓRICA DO “ATIVISMO JUDICIAL”
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3º Ato (“Resurrectionis” I):

PARA QUÊ, O JUIZ?
(Ou: o que somos?)



INDEPENDÊNCIA E JURISDIÇÃO: ESCORÇO HISTÓRICO (I)

● HOJE... ► O conceito moderno de jurisdição, construído na

tradição secular do direito romano-canônico, não é fiel ao conceito

romano original de iurisdictio (OVÍDIO BAPTISTA). Função moderna:

declaração de direitos («accertamento» — CHIOVENDA), como

exercício de soberania. Raiz romana dessa visão: cognitio extraordinaria

(direito romano pós-clássico). JUSTINIANO: a lei em sentido formal

seria a fonte exclusiva do direito (= codificações justinianeias); o

imperador, seu único intérprete.

● ...E ONTEM...► Direito romano clássico (período republicano) →
multiplicidade das fontes do Direito (leis, senatusconsultos,

constituições imperiais, respostas dos prudentes, etc.). Caráter criativo

da Jurisprudência (acepção anglo-germânica — «Jurisprudenz» —, ligada

à Ciência do Direito e à doutrina) e da jurisprudência (acepção latina,

ligada à construção hermenêutica dos tribunais). Função pós-moderna:

imperativo de tutela (C. W. Canaris, Proto Pisani). O Direito transforma

a realidade.

► A iurisdictio clássica era ontologicamente privada, no sentido de não-

estatal (= iudex); mas era funcionalmente pública, porque recebia o

manto do imperium romano (= praetor). Valia sobretudo pela sua ratio,

não pela sua auctoritas. Sentido não-coercivo das fontes do Direito.



INDEPENDÊNCIA E JURISDIÇÃO: ESCORÇO HISTÓRICO (II)

► “Volta à jurisdição romana”: A iurisdictio a que se referia CHIOVENDA é

a iurisdictio da Roma dos imperadores (pós-clássico), que precede

historicamente a Justiça de Estado. Ganha corpo, paulatinamente, a ideia de

jurisdição como instrumento de pacificação social, em substituição à ideia

grega de justiça concreta (modelo judge-made-law). Ápice: Revolução

Francesa e liberalismo político (com reflexos evidentes no fenômeno da

jurisdição: princípio da inércia, princípio da correlação entre a demanda e a

sentença, proibição dos julgamentos por equidade, etc.). BARÃO DE

MONTESQUIEU: «le juge est la bouche de la loi»; “seres inanimados que não

podem moderar nem sua força, nem seu rigor”. T. HOBBES: a justiça não é

questão a ser descoberta pelo juiz, mas confiada ao legislador (Leviathan,

XXVI, 7).

→ Funcionalização do fenômeno jurídico: “o jurídico perde definitivamente

a sua essência. A justiça deixa de ser uma questão inerente à iurisdictio, para

ser um assunto de Estado” (OVÍDIO BAPTISTA). A “nova” LINDB.

→ Distinção (histórica/semântica) entre ius dicere (= iurisdictio → praetor:

ato de imperium, com vocação constitutiva) e iudicare (= iudex: ato de ratio,

com vocação declaratória). Ulteriormente, tais expressões se unificaram

semanticamente. O juiz moderno monopoliza ambas as funções. “Imperium”

+ “notio”.



4º Ato (“Resurrectionis” II):

(DE) ONDE, O JUIZ?
(Ou: onde estamos é onde devemos 

estar?)

...A “CULTURA DE METAS” E A RES. CNJ n. 70



A “CULTURA DAS METAS” E A RES. CNJ n. 70

► VISÃO RETROSPECTIVA. Resolução CNJ n. 70, de 18.03.2009: dispõe
sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder
Judiciário. Função constitucional do CNJ (artigo 103-B, §4o, CRFB:
controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário →
planejamento e gestão estratégica). Garantia institucional? CNJ como
“controle interno” (art. 92, I-A, CRFB).

► Missão: “realizar justiça”. Visão de futuro: ser reconhecido como
instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social.

► A “febre das metas”. As dez metas prioritárias para 2010 (III Encontro
Nacional do Judiciário, SP: 2010) foram escolhidas nos termos do artigo
6º-A, §1º, da Res. CNJ n. 70: presidentes e corregedores dos tribunais. E
os “administrados”?

► Quinze objetivos entre oito temas, cabendo aos tribunais desenvolver
planos estratégicos regionais, alinhados ao Plano Estratégico Nacional,
ate 31.12.2009, com abrangência mínima de cinco anos (aprovação nos
órgãos plenários ou especiais).



A “CULTURA DAS METAS” E A RES. CNJ n. 70

► METAS PRIORITÁRIAS: julgar quantidade igual à de
processos de conhecimento distribuídos em 2010, mais
uma parcela do estoque (n. 01); julgar todos os processos
de conhecimento distribuídos ate 31.2.2007 (JT, JE, JM,
júri – n. 02); reduzir em pelo menos 10% o acerco de
processos em fase de cumprimento ou execução, e em 20%
o acervo de execuções fiscais (n. 03); promover cursos de
capacitação em administração judiciária, com no mínimo
40 horas, para 50% dos magistrados, priorizando-se o
ensino à distância (n. 08).

► METAS «ESTRUTURAIS»? Objetivo n. 13 (“Garantir a
infraestrutura apropriada às atividades administrativas e
judiciais”); objetivo n. 14 (“garantir a disponibilidade de
sistemas essenciais de tecnologia de informação”); objetivo
n. 15 (“assegurar recursos orçamentários necessários à
execução de estratégia”). Para esse campo de ação (temas
«g» e «h»), havia apenas uma meta prioritária (n. 09).

■ E a questão fulcral: passados dez anos da Res. 70, como
estamos hoje? Qual a imagem do PJ? Qual a condição do
seu pessoal?



METAS E GESTÃO: OLHAR CRÍTICO

► Multicefalia gerencial. Justiça do Trabalho: CNJ, CSJT, TRT, orgãos

administrativos (CSJT: BNDT; CNJ/TRT: planos de metas (≠).

Corregedoria: liquidação “zero”, para eliminação do arquivo provisório;

Vice-Presidência Administrativa: autuação integrada; e assim

sucessivamente). Prazos fatais.

► «Cultura das metas» → culto às metas. Metas dizem com a tática (=

forma específica e imediata de se atingir objetivo delimitado), não com a

estratégia (= equacionamento lógico e amplo, no tempo e no espaço, para

a consecução da missão e da visão de futuro da Organização). O caso

das ações acidentárias na Justiça do Trabalho.

●«Eficientismo» estatístico;

● Ambientes altamente competitivos (= “stress” forçado);

● Produção judicial de perfil fordista-taylorista;

● As “metas” como um fim em si mesmo (crítica aos modelos de

“Balanced Score Card”).

►Hipertrofia dos mecanismos de controle. Excessiva burocratização das

atividades de controle, com vistas à demonstração dos indicadores.

“Império dos relatórios”.



METAS E GESTÃO: OLHAR CRÍTICO

► ALEXANDRE MORAIS DA ROSA (UFSC):

“pode-se dizer que os «Aparelhos Ideológicos» (ALTHUSSER) hoje são
governados por práticas de gestão administrativas da eficiência, cujo preço
democrático é percebido por poucos. E os que percebem, de alguma
maneira, encontram-se coarctados na possibilidade de resistência. O
sintoma disto pode ser visto pelos inúmeros Relatórios que o Conselho
Nacional de Justiça - CNJ obriga a preencher a todo o momento. O culto
pela “avaliação”, até porque não se sabe, de fato, quais são os critérios de
quem analisa, se é que analisa, ganha contornos patológicos nesta virada
de século, tudo em nome da “Boa Governança”. Cada vez mais os
magistrados são obrigados a enquadrar suas atividades em fichas técnicas
de cumprimento de obrigações conforme o Protocolo, também editado ou
reiterado pelo CNJ, com o primeiro reflexo de se jogar conforme as regras
do jogo, a saber, cada vez mais só se valoriza o que gera bônus,
transformando a atividade jurisdicional em uma verdadeira atividade de
“franqueado jurisdicional”. Claro que abusos acontecem no Poder
Judiciário. Contudo, eles não podem ser o “Cavalo de Tróia” da eficiência. O
resultado mais evidente é a “homogeneização” das decisões,
voluntariamente ou de maneira forçada (súmulas, reclamação, recusa
recursal, etc.), com a transformação dos antigos juízes em meros gestores
de unidades jurisdicionais. Aliás, quem não cumpriu a Meta 2 do CNJ
preencheu uma proposta de gestão do acervo para 2010”.

► Afinal, “juiz gestor” ou “juiz executor”?



MODELOS DE AÇÃO

● “Gestão por competências”. Pavlov (ratos), Skinner (pombos):
“comportamento operante”. Mecanicismo determinista:
controle e previsibilidade vs. liberdade e autodeterminação/
autorrealização (Carl Rogers, 1970). “Independência”?

● Maslow (motivação):

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Hierarquia_das_necessidades_de_Maslow.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Hierarquia_das_necessidades_de_Maslow.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Hierarquia_das_necessidades_de_Maslow.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Hierarquia_das_necessidades_de_Maslow.svg




Um músico deve compor,

um artista deve pintar,

um poeta deve escrever,

caso pretendam deixar seu coração em paz.

O que um homem pode ser, ele deve ser.

A essa necessidade podemos dar o nome de

auto-realização.  

(Abraham Harold Maslow, 1908 – 1970)

► A «missão»  do Poder Judiciário = o que ele deve ser. 
Análise global e qualitativa de resultados, por uma 
genuína visão de futuro. Justiça do Trabalho → Justiça 
social → contramajoritária → contrarreacionária (art. 
26 PSJCR: progressividade / não regressividade)



... “Em certos momentos, devemos 

aspirar a uma reforma profunda ou 

renunciar à esperança de um sério 

progresso”...

(G. Chiovenda)



...OBRIGADO!


