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O caos nas relações de trabalho 
MARCELO PIMENTEL 

Especial para o CORREIO 

A Assembleia Nacional 
Constituinte, há poucos 
dias, na discussão das 
normas sobre o Poder Ju
diciário, aprovou texto 
que — aparentemente de 
pequena relevância, por 
sua natureza processual 
— terá efeitos calamito
sos quanto à segurança 
das relações de trabalho 
em todo o País. 

Trata-se do dispositivo 
que estabelece o princípio 
(totalmente inédito na 
evolução do Direito do 
Trabalho) de que os 
dissídios individuais jul
gados, em segunda ins
tância, pelos Tribunais 
Regionais, somente pode
rão ser impugnados, me
diante "recurso de revis
ta", quando for demons
trada violação literal de 
lei. 

Exclui-se, dessa manei
ra, a possibilidade da re-
v i s t a e m c a s o d e 
divergência jurispuden-
clal entre os Tribunais 
Regionais ou no próprio 
Tribunal recorrido, por 
via constitucional, o que 
não deixa de ser sur
preendente. 

Veremos as consequên
cias desastrosas que daí 
advirão. 

É possível, em primei
ro lugar, que o intuito dos 
constituintes tenha sido 
evitar que se levasse, sob 
a capa de divergência de 
julgados, matéria de fato 
ao exame do Tribunal Su
perior do Trabalho. Isso 
seria grave erro doutriná
rio. É elementar e notório 
que, nos casos de revista 
por divergência jurispru
dencial, o recurso só pode 
ter seguimento quando a 
tese em atrito é exclusi
vamente jurídica. 

Em segundo lugar, 
poder-se-á admitir que a 
intenção dos constituintes 
seja, pura e simplesmen
te, abreviar o sistema de 
recursos trabalhistas (na 
verdade complexo e que, 
há muitos anos, reclama 
medidas enérgicas para 
garantir a celeridade do 
processo). 

A ideia, em si, é louvá
vel. Mas, o método usado 
não nos parece aceitável, 
porque — embora exis
tam mil maneiras efica
zes de sintetizar o siste
ma recursal trabalhista, 
que a doutrina todos os 
dias aponta — foi adotada 
medida que põe em risco 
e, literalmente, se apro
vada, quebrará a unidade 
harmoniosa e a uniformi
dade indispensáveis da 
jurisprudência trabalhis
ta. 

A Assembleia Nacional 
Constituinte está esque
cendo algo que constitui 
papel relevante (um dos 
mais relevantes) do Tri
bunal Superior do Traba
lho: a função de harmoni
zar e uniformizar a juris
prudência dos Tribunais 
Regionais e, dessa forma, 
de toda a Justiça do Tra
balho. 

Em outra oportunida
de, tive ensejo de fazer 
considerações a que, ago
ra, posso retornar, pela 
atualidade, urgência e 
gravidade da emenda 
aprovada pelos consti
tuintes. 

E sabido que a Justiça 
do Trabalho está dividida 
em Regiões. 

A lei trabalhista (lei fe
deral) sofre, seguidamen
te, como é inevitável. In
terpretações diversas de 
parte dos quinze Tribu
nais Regionais do Traba
lho em funcionamento no 
País. 

Essa divergência inter
pretativa, que a jurispru
dência diariamente con-
firtna, não pode deixarde 
ser uniformizada. 

Em relação aos Tribu
nais de Justiça dos Esta
dos nos casos previstos na 
Constituição Federal, o 
Colendo Supremo Tribu
nal Federal exerce, com 
sabedoria, esse papel de 
supervisão e coordenação 
da jurisprudência nacio
nal. 

Papel similar desempe
nha, em relaão aos Tribu
nais Regionais do Traba
lho, o Tribunal Superior. 
Assim tem sido, há quase 
meio século, com exce-
l e n t e s r e s u l t a d o s , 
evitando-se profundas 
contradições na jurispru
dência dos Tribunais Re
gionais do Trabalho. 

Não é possível que uma 
lei trabalhista — de natu
reza federal — seja apli
cada por órgãos da Justi
ça do Trabalho — que in
tegra o Poder Judiciário 
Federal — de,duas, três 
ou quinze maneiras diver
sas. 

Admiti-lo será fomen
tar o caos nas relações de 
trabalho, inclusive nos 
quadros da União, que se
rá jurisdicionada pela 
Justiça do Trabalho. 

Quando uma empresa. 
(e isso ocorre com todas 
as grandes empresas) ti
ver estabelecimentos, 
agências ou filiais em di
versas circunscrições da 
Justiça do Trabalho, esse 
caos se transformará em 
catástrofe, porque em
pregados, nas mesmas 
condições, poderão ter di
reitos diversos perante o 
mesmo empregador. E 
dentro do mesmo Estado, 
porque São Paulo já tem 
dois Regionais. 

O papel uniformizador 
do Tribunal Superior do 
Trabalho — que é uma de 
suas grandes razões de 
ser, sobretudo depois que 
o Supremo Tribunal ape
nas julga recursos ex
traordinários trabalhis
tas em casos de violação 
constitucional — adquiriu 
tamanha importância, 
que nos atrevemos a dizer 
que trabalhadores e pa
trões não terão seguran
ça, quanto áo que devem 
ou não devem fazer, se 
seus atos forem julgados, 
in extremis, no âmbito es
tadual dos Tribunais Re
gionais do Trabalho, pelo 
atrito dos julgamentos 
proferidos. Nem se pode 
comparar os efeitos dos 
julgados da Justiça Co
mum dos Estados na apli
cação do Direito Federal 
(como o Direito Civil e o 
Penal, por exemplo), com 
a ressonância social am
pla e imediata das deci
sões trabalhistas na apli
cação do Direito do Tra
balho que alcançam re
percussão nacional. 

No Direito Civil e no Di
reito Penal, o interesse 
individual e restrito é a 
característica, com refle
xos sociais menos contun
dentes. 

No Direito do Trabalho, 
os jurisdicionados se or

ganizam em entidades re
presentativas, com atua-
ção nacional e interaçâo 
permanente entre as di
versas Regiões do País, 
presionando a ordem eco
nómica e social em todos 
os sentidos, podendo afe-
tar profundamente a eco
nomia e as finanças na
cionais e, até mesmo, in
fluir na mudança do mo
delo da sociedade (mais 
socializada ou mais con
servadora quanto à livre 
iniciativa). 

Como, então, comparar 
os jurisdicionados da Jus
tiça do Trabalho com os 
jurisdicionados da Justi
ça Comum dos Estados 
da Federação? 

E, portanto, do interes
se nacional e do regime, 
notamente na fase atual 
da vida brasileira, que a 
interpretação do Direito 
do Trabalho se faça de 
forma harmónica, onde 
os interesses federativos 
sejam resguardados para 
se evitar a criação de no
vos focos de disparidades 
regionais. 

Parece-me extrema
mente importante assina
lar que não apenas as pes
soas jurídicas de direito 
privado serão prejudica
das pela possibilidade de 
discrepância nos julga
mentos de cada uma das 
quinze Regiões da Justiça 
do Trabalho. 

Em primeiro lugar, os 
Estados e os Municípios 
— que, em matéria traba
lhista, estão sujeitos à ju
risdição do trabalho —, 
desde que inexista um ór
gão central, com compe
tência para uniformizar 
os julgamentos regionais, 
estarão nessa situação in
sólita: dois Municípios do 
mesmo Estado ou dois 
Estados da Federação es
tarão obrigados a cum
prir, de forma diversa, a 
mesma lei federal. 

Esse desnivelamento 
fático (consequência ine
vitável da autonomia ju
risprudencial de cada ór
gão judicante) pode ter 
consequências lamentá
veis, para as quais os 
constituintes precisam 
ter sua atenção desperta
da. 

Não é, porém, apenas 
isso. 

Há forte tendência no 
sentido de transferir para 
a competência da Justiça 
do Trabalho as ações tra
balhistas de interesse da 
União, das suas autar
quias e das empresas es
tatais. 

As discrepâncias juris
prudenciais, de Estado 
para Estado ou de Região 
para Região, poderão, 
portanto, atingir, tam
bém, a União Federal, 
que será compelida a 
cumprir a mesma norma 
jurídica de maneira dife
rente, conforme ela se 
aplique no Estado A ou no 
Estado B. 

A pertubação adminis
trativa daí resultante é 
evidente e, por si só, esse 
exemplo deveria bastar 
para demonstrar o pro
fundo desacerto da emen
da constitucional adota
da. 

Por outro lado, se pre
valecer a tese de que o re
gime de pessoal da União 
será único, o Direito Ad
ministrativo, sem revisão 
superior, poderá ser in
terpretado de maneira di

vergente. Estado por Es
tado, com inegável ónus, 
nem sempre com possibi
lidade de revisão pelo Tri
bunal Superior do Traba
lho. 

Tais fatos confirmam a 
necessidade de que os 
grandes especialistas do 
Direito do Trabalho e os 
magistrados trabalhistas 
estejam unidos, em um 
trabalho de vigilância, no 
transcurso dos trabalhos 
constituintes. 

Essa há de ser a melhor 
forma de colaborar com o 
Congresso Nacional para 
o aprimoramento do pro-
jeto de nova Constituição. 

Falaram, da Tribuna 
da Câmara, em demora 
nos julgamentos da Justi
ça do Trabalho. Tal de
mora não existe, salvo no 
Pleno do Tribunal Supe
rior do Trabalho. Por 
quê? Porque as regras 
processuais estão defasa
das em décadas e déca
das. Alteradas, como já 
proposto, fácil será agili
zar. Por outro lado, a lei 
ordinária poderia dividir 
o Pleno do Tribunal Supe
rior do Trabalho que, com 
dez novos ministros (cria
dos pela Constituinte), 
poderá julgar mais, atra
vés de Turmas. 

O que deu certo ao lon
go de quase cinquenta 
anos não pode ser modifi
cado sem um amplo exa
me dos resultados. 

Outrossim, é de se res
saltar que o Congresso 
Nacional jamais concor
dou com as restrições a 
certos recursos, como há 
mais de dez anos vem ten
tando o Tribunal Superior 
do Trabalho. Recursos 
que não mais se justifi
cam e que protelam jul
gamentos. A fórmula 
drástica, que impede a 
vinda dos jurisdicionados 
à jurisprudência unifor
me da Justiça do Traba
lho, é o que não encontra 
apoio sequer no bom sen
so. 

E, com a responsabili
dade de Presidente do 
Tribunal Superior do Tra
balho, em face de tudo Is
so, não me posso furtar a 
um veemente apelo aos 
constituintes brasileiros. 

Sopesem, com sereni
dade, o que aqui se disse. 
P r o c u r e m o u t r o s 
subsídios doutrinários so
bre o tema. Façam a ava
liação crítica das conse
quências p rá t icas da 
emenda adotada. Pesem 
as implicações políticas 
que daí advirão e, inclusi
ve, os prejuízos proces
suais que, inevitavelmen
te, cairão sobre os traba
lhadores e os empresá
rios. 

Feito esse balanço — é 
este o apelo do Tribunal 
Superior do Trabalho e da 
Justiça do Trabalho —, 
excluam a emenda apro
vada no texto final, quan
do chegar a hora decisiva 
do segundo turno da vota
ção, e deixem a matéria 
ser regulada no âmbito 
da lei ordinária. 

O apelo à meditação, 
sopesando-se responsabi
lidades, para com o futu
ro deste País e para com 
o sistema político e social 
que adotamos, é que me 
faz esperar seja o erro 
corrigido oportunamente. 

O ministro Marcelo Pimen
tel ê presidente do TST 


