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RESUMO 
 
 

Analisa brevemente a história do Direito e da Justiça do Trabalho no mundo. Aborda 
especificamente a evolução da Justiça do Trabalho no Brasil, desde as primeiras 
manifestações até os dias atuais. Apresenta o conceito de relação de trabalho, elencando suas 
principais espécies, como a relação de emprego. Faz uma breve exposição do conceito de 
competência e sua classificação. Realiza um estudo acerca da nova competência da Justiça do 
Trabalho, abordando a abrangência dos termos insertos no art. 114, I da CF/88 para fixação 
desta competência. Apresenta posicionamentos diversos da doutrina e jurisprudência. 
 
 
 
Palavras – chave: Justiça do Trabalho. Reforma do Judiciário. Relações de Trabalho. 
Competência.  
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“ABSTRACT” 
 
 
It briefly analyzes the history of the Labor Law and the Labor Justice in the world. It 
specifically approaches the evolution of the Labor Justice in Brazil, since the first 
manifestations until the current days. It presents the concept of work relation, showing its 
main species, as the employment relationship. It makes a brief exposition of the ability 
concept and its classification. It carries through a study concerning the new competency of 
the Labor Justice, approaching the reaching of the terms included in art. 114, I of the 
Federal Constitution of 1988, which sets this competency. It presents diverse positionings 
of the doctrine and jurisprudence. 
 
 
 

Key-words: Labour Justice. Judicial Reform. Labour Relations. Competency. 
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INTRODUÇÃO  

A Justiça do Trabalho, peculiar ramo do Judiciário nacional, foi criada pela 

Constituição de 1934, na Era Vargas. Na época, no entanto, não fazia parte do Poder 

Judiciário, tendo caráter administrativo, vinculada ao Poder Executivo. Com a Carta de 1937, 

dúvidas havia se a ela poderia ser dado caráter jurisdicional, pois, não obstante ainda 

vinculada ao Poder Executivo, das suas decisões cabia recurso extraordinário ao STF. 

Com a Constituição de 1946, a Justiça do Trabalho restou devidamente inserida 

onde sempre deveria ter figurado: nos quadros do Poder Judiciário, já apresentando uma 

estrutura – Juntas ou Juízes de Conciliação e Julgamento, Tribunais Regionais do Trabalho e 

Tribunal Superior do Trabalho - semelhante à atual. A diferença maior se deve pelo fato que, 

na época, havia a chamada representação classista, que foi extinta em nosso país com a 

Emenda Constitucional 24/1999, transformando os órgãos de primeira instância em “Juízes do 

Trabalho”.  

Verificamos que, ao longo da existência da Justiça do Trabalho, sempre lhe foi 

conferida competência para dirimir conflitos decorrentes da relação de emprego, não obstante 

seu nome sugerir uma abrangência maior, pelo que muitas vezes foi apelidada como “Justiça 

do Emprego”. 

Hoje, estamos diante de uma revolução. A Emenda Constitucional 45/2004, a 

“Reforma do Judiciário”, atendendo aos anseios da magistratura trabalhista, conferiu à Justiça 

Especializada a competência para conhecer não apenas das relações de emprego, mas de todas 

as relações de trabalho. 

Essa importante alteração na competência, como toda inovação na área jurídica, é 

causadora de muita discussão doutrinária e jurisprudencial, principalmente no que concerne à 

abrangência do termo relações de trabalho: “Quis realmente o legislador conferir competência 

à Justiça Especializada para dirimir as lides decorrentes de todas as relações de trabalho? Ou 

estabeleceu limites?”  

Pretendemos, neste trabalho, abordar a abrangência do termo “relações de 

trabalho” constante no inciso I do art. 114 da CF/88, como definidor da competência da 
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Justiça Laboral, analisando de forma crítica os pensamentos divergentes que digladiam na 

doutrina e jurisprudência. E, para viabilizar essa abordagem, fazemos primeiramente uma 

exposição sobre o Histórico da Justiça do Trabalho no Brasil, com especial ênfase na Reforma 

do Judiciário, bem como adentramos no Direito Material do Trabalho para encontrarmos os 

conceitos que serão por nós utilizados. 

A metodologia utilizada no presente trabalho consubstancia-se num estudo 

descritivo-analítico, a partir de uma pesquisa bibliográfica. Quanto aos objetivos, este 

trabalho será descritivo, pois nele faremos uma descrição e explicação do objeto de estudo; e 

exploratório, no sentido de que buscaremos expor o maior número de informações que nos foi 

possível encontrar.  

Topograficamente o presente trabalho encontra-se assim delineado: 

No primeiro capítulo, trataremos do histórico da Justiça do Trabalho no Brasil, 

discorrendo sobre as primeiras experiências de jurisdição trabalhista, abordando sua criação 

oficial e evolução até os dias de hoje, tanto estruturais como de competência, discorrendo, 

especialmente sobre a Reforma do Judiciário e as importantes alterações que acarretou na 

Justiça Laboral. Faremos também um breve estudo sobre a evolução do Direito e Justiça do 

Trabalho no mundo, discorrendo sobre a experiência de diversos países. 

No segundo capítulo, faremos um estudo sobre Direito Material do Trabalho, 

abordando o conceito de trabalho, a diferença entre relações de trabalho e de emprego, bem 

como elencando as espécies mais importantes de relações consubstanciadas no labor humano. 

Tal estudo é essencial para uma compreensão do tema tratado no capítulo 3. 

No terceiro capítulo, abordaremos a competência da Justiça do Trabalho para 

relações de trabalho, com base num estudo do art. 114, I da Constituição Federal de 1988. 

Neste capítulo trataremos da abrangência do termo “relações de trabalho” para fins de fixação 

da competência da Justiça Especializada, apresentando a discussão doutrinária e 

jurisprudencial, bem como expondo o nosso entendimento sobre a questão. 
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1 HISTÓRICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO  

À guisa de intróito, façamos o estudo da História da Justiça do Trabalho, 

porquanto o presente somente é compreendido a partir do passado. Citemos Ives Gandra da 

Silva Martins Filho, discorrendo acerca da importância deste estudo: 

Percorrendo a História da Justiça do Trabalho, poderemos ver as várias tentativas de 
se estruturar um aparelhamento estatal de solução dos conflitos trabalhistas, 
compreendendo melhor por quê determinados modelos foram consagrados e por quê 
outros não devem ser adotados, já que demonstraram sua ineficácia ou deficiências 
no passado.1 

Ainda segundo eminente jurista: “Acreditamos em que a instituição ‘Justiça do 

Trabalho’, como qualquer obra humana, é um amálgama de sucessos e fracassos na 

implementação de instrumentos que tornem realidade a Justiça Social.” 2 

1.1 Breve Histórico do Direito e da Justiça do Trabalho no Mundo 

O Direito do Trabalho, conforme assevera Maurício Godinho Delgado, é produto 

do capitalismo, surgido para fixar controles ao sistema econômico deflagrado com a 

Revolução Industrial. 3 As inovações tecnológicas da época, como o uso de máquinas que 

faziam o serviço de vários trabalhadores, viabilizaram um intenso aumento da produção, ao 

mesmo tempo em que diminuiu a utilização de mão–de-obra, o que gerou lucros 

extraordinários aos empresários. O desemprego atingiu índices altíssimos e aqueles que ainda 

trabalhavam eram submetidos a todo tipo de exploração por parte da classe empresária. 

Não havia outra alternativa à classe trabalhadora, senão protestar a fim de que 

fosse recuperada sua dignidade, o que se materializou por meio, principalmente, de greves, 

muitas vezes sangrentas. O Estado Liberal, que até então se mantinha alheio às lutas de 

classes, se deu conta dos prejuízos que as greves causavam à produção (e conseqüente riqueza 

da nação), passando, então, a intervir na luta de classes, elaborando normas para a solução dos 

dissídios trabalhistas. 

                                                           
1 FERRARI, Irany; NASCIMENTO, Amauri Mascaro; FILHO, Ives Gandra da Silva Martins – História do 
Trabalho, do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho. LTr: São Paulo. 1998 – p. 167. 
2 Ibid.. – p. 170. 
3 DELGADO, Maurício Godinho - – Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2004, p. 81. 
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Quanto ao surgimento dos primeiros órgãos especializados na solução de lides 

decorrentes de relações de trabalho, verifica-se que começou na França, em 1806, com os 

denominados Conseils de Prud’hommes, e, de suas decisões cabia recurso para a Cour de 

Cassation. O próximo país que instituiu organismos com o mesmo escopo foi a Itália, em 

1893, com os chamados Probiviri (1893). 

Após a Primeira Grande Guerra, superou-se definitivamente a idéia de Estado 

Liberal, devido ao medo de eclosão de Revoluções nos moldes da Russa de 1917 e, neste 

contexto de retorno da intervenção estatal, vemos a instalação de órgãos judiciais 

especializados em causas trabalhistas: na Inglaterra, em 1919, os denominados Industrial 

Tribunals, os Arbeitgerichts, na Alemanha (1926) e os Tribunais de Árbitros Avindores em 

Portugal, no ano de 1931, a título de exemplificação. 

A composição destes órgãos, em alguns países, era por representação paritária, ou 

seja, além do juiz togado, havia um representante dos empregados e outro dos empregadores. 

É o que ocorreu na França, Alemanha, Inglaterra, República Dominicana e no Brasil (como 

veremos no item 1.2). Outros países não tinham essa representação classista, como Espanha, 

Itália (abandonou a adoção da representação após a 1ª Guerra Mundial), Paraguai, Bolívia e 

Chile. 

Vale salientar que a representação classista revelou-se ineficiente, porquanto se 

verificou que o conhecimento jurídico para apreciação das lides era imprescindível, algo que 

os denominados “classistas” não possuíam; além disso, o Juiz togado, pelo julgamento 

reiterado de causas trabalhistas, detinha a experiência necessária a viabilizar a solução jurídica 

mais pertinente (justificativa que era usada para legitimar a presença dos representantes 

classistas), e, devido a esses fatos, a tendência moderna é a de supressão de referida 

representação, como aconteceu no Brasil, com o advento da Emenda Constitucional 24/99, 

como veremos adiante (v.item 1.2). 

Observe-se que os EUA, não possuem uma Justiça especializada na resolução de 

conflitos decorrentes da relação de trabalho, sendo os mesmos normalmente resolvidos pela 

Arbitragem ou pela Justiça Comum. A Itália (que inspirou a criação da Justiça do Trabalho no 

Brasil), por sua vez, extinguiu a Justiça do Trabalho em 1928, passando as ações trabalhistas a 

ser apreciadas pela Justiça Comum. Outros países que não adotam a Justiça do Trabalho são 

Japão, Grécia, Holanda e Nova Zelândia. 
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Passemos então à análise da evolução da Justiça do Trabalho no Brasil, principal 

escopo deste capítulo. 

1.2 Histórico da Justiça do Trabalho no Brasil 

Comecemos citando as primeiras manifestações do Direito e Justiça do Trabalho 

em nosso país: o tratamento jurídico diferenciado dado às causas que se consubstanciavam em 

prestação de trabalho humano teve início, no Brasil, na época do Império, por volta de 1830, 

com a utilização de rito sumaríssimo para demandas relativas à prestação de serviços. Quanto 

às demandas envolvendo contratos de trabalho, seguiriam rito sumário. 

Os primeiros ensaios para a criação de organismos independentes para a solução 

das demandas trabalhistas4 ocorreram na República, em 1907, com a instituição dos 

Conselhos Permanentes de Conciliação e Arbitragem. Tal experiência, não logrou êxito, pois 

deveriam os Conselhos ser constituídos de sindicatos, mas não houve organização de nenhum 

para esse fim. 

Importante destacar também a experiência do Estado de São Paulo, que instituiu o 

Patronato Agrícola, em 1911, com inspiração nos Conseils de Proud’hommes (v. item 1.1) e 

os Tribunais Rurais, em 1922, o primeiro com o fim de prestar assistência jurídica ao 

trabalhador rural e os segundos com o fim de interpretação e execução de contratos de locação 

de serviços agrícolas, ambos voltados especialmente à situação dos imigrantes. 

Em 1923 foi criado o Conselho Nacional do Trabalho (CNT), vinculado ao 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, encarregado, por exemplo, de autorizar 

demissões de empregados no serviço público, gozadores de estabilidade. 

O Direito do Trabalho em nosso país surgiu efetivamente com o fim da República 

Velha, na denominada Era Vargas. Getúlio Vargas adotou uma política altamente 

intervencionista, seguindo a tendência mundial da época, de utilização do modelo keynesiano 

de intervenção estatal, difundida após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Socialista 

Russa de 1917 e intensificada após a Crise do Capitalismo de 1929, com o crack da Bolsa de 

Nova Iorque. 

                                                           
4 FERRARI, Irany; NASCIMENTO, Amauri Mascaro; FILHO, Ives Gandra da Silva Martins – op.cit., p. 178. 
 



6
 

Importante ressaltar o significado do surgimento do Direito e Justiça do Trabalho 

no Brasil: 

Ao contrário de países como Inglaterra, França, Alemanha e México, em que o 
Direito do Trabalho e a função jurisdicional trabalhista nasceram de intensas 
reivindicações sociais, em nosso país a justiça para o trabalho foi fruto de uma 
opção governamental. 5 

Para ilustrar referidas ponderações, citemos ainda Carolina Tupinambá: 

Enquanto na Europa tais direitos [trabalhistas] surgem como verdadeiras conquistas 
da classe operária, no Brasil são outorgados em forme de benfeitorias. Desta forma, 
a nascente elite industrial brasileira logrou conter a potência popular, impedindo, 
pois, que se reproduzisse internamente uma revolução nos moldes da ocorrida na 
Rússia e no México. (...) Os direitos trabalhistas nada mais foram, portanto, do que o 
preço pago pelos proprietários dos meios de produção para impedir que o 
movimento político de 30 se transformasse em uma revolução socialista. 6 

Com Getúlio Vargas, criou-se o Ministério do Trabalho, em 1932, desvinculando-

o assim do Ministério da Agricultura, bem como foram instituídas as Comissões Mistas de 

Conciliação e as Juntas de Conciliação e Julgamento. As primeiras foram criadas, como o 

próprio nome já sugere, com o fim de compor, conciliar dissídios coletivos (não tendo função 

julgadora). Quanto às segundas, além de tentarem a conciliação dos conflitos, detinham o 

poder de impor solução para os mesmos. Não obstante tal fato, não eram órgãos 

jurisdicionais, tendo caráter meramente administrativo, sendo vinculados ao Ministério do 

Trabalho. 

No ano de 1934, diante da ineficácia das decisões das Juntas de Conciliação e 

Julgamento, porquanto muitas vezes modificadas integralmente pela Justiça Comum, bem 

como alteradas pelo próprio Ministro do Trabalho, o deputado Abelardo Marinho propôs a 

criação da Justiça do Trabalho, sustentando que integrasse o Poder Judiciário. A Constituição 

de 1934, apesar de criar a Justiça do Trabalho, não a inseriu nos quadros do Poder Judiciário, 

restando ligada ao Poder Executivo, mantendo assim sua natureza administrativa, conforme 

art. 122, in verbis: 

Art. 122. Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas pela 
legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não se aplica o disposto 
no Capítulo IV, do Título I. 7 

                                                           
5 SOUZA, Rodrigo Trindade – Competência da Justiça do Trabalho para Relações de Trabalho. Juruá: 2006 
p. 21. 
6 TUPINAMBÁ, Carolina – Competência da Justiça do Trabalho à Luz da Reforma Constitucional. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 51. 
7 Referido capitulo referia-se ao Poder Judiciário. 
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Parágrafo único – A constituição dos Tribunais do Trabalho e das Comissões de 
Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição de seus membros, metade 
pelas associações representativas dos empregados, e metade pelas dos 
empregadores, sendo o presidente de livre nomeação do governo, escolhido dentre 
pessoas de experiência e notória capacidade moral e intelectual. 

Os Juízes trabalhistas, por conseqüência da vinculação da Justiça do Trabalho ao 

Poder Executivo, não gozavam das mesmas garantias da magistratura nacional, além disso, 

importante salientar, pela leitura do dispositivo constitucional, a opção brasileira pela 

representação classista paritária e a competência apenas para relações de emprego. 

Em 1935, foi encaminhado anteprojeto de lei visando à estruturação da Justiça do 

Trabalho. A tramitação foi bastante tumultuada devido às controvérsias acerca, 

principalmente, da concessão ou não de poder normativo à Justiça trabalhista. Getúlio Vargas 

utilizou esta dificuldade para aprovação de referido projeto, como um dos argumentos para o 

fechamento do Congresso, consubstanciada no Golpe de 1937. Na Carta de 1937, outorgada, 

constava: 

Art. 139. Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores e 
empregados, reguladas na legislação social, é instituída a Justiça do Trabalho, que 
será regulada em lei e à qual não se aplicam as disposições desta Constituição 
relativas à competência, ao recrutamento e às prerrogativas da justiça comum. 

A Carta de 1937 era silente quanto à inserção ou não da Justiça do Trabalho no 

Poder Judiciário. Desta forma, alguns autores afirmam que foi mantida sua natureza 

administrativa, devido à privação de garantias da magistratura para os juízes trabalhistas. 

Francisco Meton Marques de Lima afirma que: “Só em 1946 integrou-se [a Justiça do 

Trabalho] ao Poder Judiciário” 8, pelo que é seguido por Rodrigo Trindade de Souza9. 

Entendem outros juristas, como Ives Gandra da Silva Martins Filho10 e Carlos Henrique 

Bezerra Leite11, que a Justiça do Trabalho já tinha natureza jurisdicional, pois o STF 

reconheceu referido caráter jurisdicional das cortes trabalhistas ao admitir recurso 

extraordinário contra decisão do Conselho Nacional do Trabalho. 

Na época, houve a regulamentação da Justiça do Trabalho, com o Decreto 

1.237/99, sendo composta pelas Juntas de Conciliação e Julgamento, pelos Conselhos 

Regionais do Trabalho e pelo Conselho Nacional do Trabalho.  

                                                           
8 LIMA, Francisco Meton Marques de – Elementos de Direito do Trabalho e Processo Trabalhista. LTr: 
2006, 11ª ed., p. 290. 
9 SOUZA, Rodrigo Trindade de – op.cit., p. 23. 
10 FERRARI, Irany; NASCIMENTO, Amauri Mascaro; FILHO, Ives Gandra da Silva Martins – op.cit.,  p. 190. 
11 LEITE, Carlos Henrique Bezerra – Curso de Direito Processual do Trabalho. LTr: 2004, 2ª ed.,  p. 88. 
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Conforme a Constituição anterior, a competência da Justiça do Trabalho era 

apenas para relação de emprego, porquanto o termo utilizado na legislação foi “relações de 

trabalho entre empregados e empregadores” (grifo nosso). Vale salientar que na época da 

ditadura Vargas, no ano de 1943, editou-se a Consolidação das Leis do Trabalho, através do 

Decreto nº. 5.452, no simbólico 1ª de Maio, dia internacional do trabalho. 

Após a queda da ditadura de Getúlio Vargas foi promulgada Constituição de 

1946 que, por sua vez, não deixou dúvidas quanto ao caráter jurisdicional da Justiça do 

Trabalho, inserindo-a, oficial e definitivamente, aos quadros do Poder Judiciário, conforme 

art. 94, V: “O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos: (...) V – Juízes e tribunais 

do trabalho”. 

O advento da Carta de 1946, inserindo a Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, 

assegurou aos juízes trabalhistas, finalmente, as mesmas prerrogativas conferidas aos demais 

membros da magistratura: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. 

Houve também uma reestruturação da Justiça do Trabalho (art. 122, CF/46), passando a 

mesma a ser composta por: Juntas ou Juízes de Conciliação e Julgamento, Tribunais 

Regionais do Trabalho (antigos Conselhos Regionais do Trabalho) e Tribunal Superior do 

Trabalho (antes Conselho Nacional do Trabalho). Quanto à competência, dispunha: 

Art. 123. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e 
coletivos entre empregados e empregadores, e as demais controvérsias oriundas de 
relações de trabalho regidas por legislação especial. 

§ 1º Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da competência da Justiça 
ordinária. 

A Justiça do Trabalho também possuía competência para dirimir conflitos entre 

diaristas e mensalistas da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios, assim 

como autarquias com fins econômicos, desde que não fossem funcionários públicos. A Lei 

1890/53, no entanto, restringiu referida competência e a Lei 5638/70, atribuiu à Justiça 

Federal a competência para processamento de demandas trabalhistas que tivessem como parte 

a União, suas autarquias e empresas públicas. 

No que pertine à competência, frise-se que não abrangia o trabalhador rural, ao 

qual não era aplicada a CLT e que, conforme veremos no capítulo 2, apenas obteve 

regulamentação no ano de 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural. 
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Continuando a pesquisa histórica da Justiça do Trabalho no Brasil, verifiquemos 

sua situação com a Constituição de 1967. A sua competência ficou assim definida: 

art. 134. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e 
coletivos entre empregados e empregadores e as demais controvérsias oriundas de 
relações de trabalho regidas por lei especial. [...] 

§ 2º Os dissídios relativos a acidentes de trabalho são da competência da justiça 
ordinária.  

A Constituição de 1967, reformada pela Emenda Constitucional I de 1969, 

dispôs em seu art. 142, tratando da competência da Justiça do Trabalho, redação praticamente 

idêntica à anterior, sendo alterado, no entanto, o § 2º, que restou suprimido. 

Analisando a redação do art. 134 (art. 142, com a Emenda de 69), diz Rodrigo 

Trindade de Souza: 

Percebe-se que (...) associavam a expressão relação de trabalho com a relação 
estabelecida entre empregado e empregador. (...) A imprecisão técnica é justificável. 
A base da força de trabalho, inserida nos modos de produção vigentes, era o trabalho 
subordinado. Outros tipos de trabalho não subordinado eram raros, afastados do 
modo de produção capitalista e bastante diferentes da realidade da relação de 
emprego.12 

Para melhor entendimento acerca de referidas ponderações, remetemos o leitor à 

leitura do capítulo 2, no qual abordamos as relações de trabalho e qual a relação existente 

entre relação de trabalho e relação de emprego. 

Interessante observar que a Constituição de 1967/1969 atribuiu competência da 

Justiça Federal para a apreciação de causas trabalhistas concernentes aos servidores da 

União (bem como de suas autarquias e empresas públicas) regidos pela CLT. Isso gerou 

duplicidade de interpretação de normas trabalhistas, de acordo com o ramo do Judiciário que 

as apreciasse. 13 

A estrutura da Justiça do Trabalho foi pouco alterada. Apenas se fixou o número 

de Ministros do TST em 17; foi instituído o denominado “quinto constitucional”, consistente 

na previsão de composição do Tribunal, além dos Juízes de carreira, por membros do 

Ministério Público e da Advocacia; e os órgãos de primeira instância passaram a ser 

chamados de Juntas de Conciliação e Julgamento ao invés de Juntas ou Juízes de Conciliação 

e Julgamento.  

                                                           
12 SOUZA, Rodrigo Trindade de – op.cit., p. 26. 
13 FERRARI, Irany; NASCIMENTO, Amauri Mascaro; FILHO, Ives Gandra da Silva Martins – op. cit., p. 203. 



10
 

Façamos agora a análise da Justiça do Trabalho com a Constituição Federal de 

1988, abordando sua evolução até hoje, que se deu, principalmente, com as Emendas 

Constitucionais 24/99 e 45/04. 

A Constituição de 1988 marca o período de redemocratização da sociedade 

brasileira, assolada por tantos anos pelo revoltante regime da Ditadura Militar. A Assembléia 

Nacional Constituinte analisou diversas propostas concernentes à Justiça do Trabalho, para 

exemplificar: a extinção da representação classista nos Tribunais, a competência para 

apreciação de causas referentes a acidentes de trabalho e mesmo a extinção do TST, todas as 

três propostas restaram rejeitadas, observando-se que o lobby pela representação paritária foi 

um dos mais fortes à época. 

A Competência da Justiça do Trabalho restou assim definida: 

Art. 114. 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 as coletivas. (grifos nossos) 

Com a redação dada ao art. 114, revogado, bem como considerando a instituição 

do regime jurídico único, houve bastante cizânia acerca se seria ou não da competência da 

Justiça do Trabalho a apreciação das causas trabalhistas concernentes aos servidores públicos 

estatuários. A magistratura trabalhista se reconheceu competente para apreciação de referidas 

causas até decisão do Supremo Tribunal Federal (na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 

492-1, tendo como relator o Ministro Carlos Velloso), que decidiu pela manutenção da 

competência da Justiça Comum Estadual ou Federal, afirmando que, no tocante ao Poder 

Público, limitava-se a competência da Justiça Obreira para as causas que envolvessem os 

empregados públicos. Foi declarada então, por via de conseqüência, a inconstitucionalidade 

do art. 240, “e” da Lei 8.112/90, que atribuía à Justiça do Trabalho a competência para 

apreciar causas, individuais ou coletivas, concernentes aos servidores públicos estatutários. 

De acordo com o enunciado do art. 114 da CF/88 (revogado), verificamos a 

manutenção da concepção da Justiça do Trabalho como “Justiça do emprego”, devido à 

utilização do termo “empregadores”, houve, no entanto, certo avanço pois, pela redação do 

referido artigo: 
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A expressão trabalhadores dava margem para ampliação das atribuições da Justiça 
Laboral na medida em que possibilitava que demandas oriundas de outras relações 
de trabalho fossem processadas neste ramo do Judiciário, caso houvesse outorga 
expressa em legislação infraconstitucional. 14 

Ainda analisando a redação do referido artigo, destaquemos a expressão “e, na 

forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho”. Segundo 

ensinamentos do autor Carlos Henrique Bezerra Leite, refere-se essa expressão à competência 

material derivada, consistente no fato de que a Justiça do Trabalho pode vir a ser competente 

para apreciar outros conflitos decorrentes de relações de trabalho que não sejam relações de 

emprego, bastando, para tanto, que haja previsão legal, por lei editada pela União.15 

Denomina, ainda, referida expressão de “cláusula de abertura”. 16 

Confirmando entendimento supra, verifica-se a introdução de dispositivos na 

CLT, alargando sua competência, como o art. 643, § 3º e 652, V, acrescentados pela Medida 

Provisória 2.164/01, bem como o art. 652, a. Os dois primeiros artigos versam sobre a 

competência da Justiça Especializada para processar e julgar ações de trabalhadores 

portuários (trabalhadores avulsos) e o Órgão Gestor de Mão-de-obra - OGMO- decorrentes de 

relação de trabalho. O art. 652,”a, por sua vez, acrescentou a competência para conhecer de 

ações de pequena empreitada. Para entendimento acerca da conceituação de referidas relações 

de trabalho, remetemos o leitor ao capítulo 2. 

Importante fato a ser analisado neste estudo da história da Justiça do Trabalho é a 

crise a que este ramo do Judiciário foi acometido, principalmente na década de 90, tendo sido 

cogitada, inclusive, a sua extinção. Abordemos os diversos fatores que levaram a essa crise. 

O contexto político-econômico em que se encontra inserida a crise da Justiça do 

Trabalho é o retorno do liberalismo nos tempos atuais - o neoliberalismo – segundo o qual, 

acreditando na liberdade de comércio defende a diminuição da interferência do Estado nos 

rumos do país, abrindo-se o mercado nacional ao internacional, em outras palavras o retorno 

do “Estado mínimo”. 

As correntes neoliberais chegaram ao nosso país com o denominado Consenso de 

Washington, no qual se discutiu os rumos que as economias dos países da América Latina 

deveriam tomar para que fosse superada a crise enfrentada pelos mesmos. 

                                                           
14 SOUZA, Rodrigo Trindade de – op.cit. p. 29. 
15 LEITE, Carlos Henrique Bezerra – op.cit., p. 126. 
16 Idem, p. 132. 
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Tratando das conseqüências para o Direito do Trabalho, discorreu Tarso Genro: 

A partir desse movimento [globalização] o Direito do trabalho é jogado na escuridão 
e na indeterminação. Eleito inimigo número um do neoliberalismo, sai da condição 
de consolidador da tutela dos hipossuficientes para se tornar um instrumento de 
abertura das comportas, primeiro, via doutrina, para a flexibilização necessária, que 
lastreia a nova etapa de acumulação do capital. 17 

No contexto de implementação do neoliberalismo não havia lugar para o Direito 

do Trabalho, representativo de um Estado intervencionista, cujo modelo foi inspirado no 

próprio modelo fascista italiano.  

Argumentos outros fundamentavam a defesa da extinção da Justiça Laboral, 

como, por exemplo, a bem-sucedida situação dos EUA, que, conforme visto acima, não 

possui uma justiça especializada na solução de conflitos referentes à prestação de trabalho 

humano. O êxito americano, observe-se, deve-se ao fato de que, além da Justiça Comum ser 

eficiente, quase todas as soluções são resolvidas no âmbito das próprias empresas, e a 

qualificação maior dos empregados norte-americanos favorece pactos mais favoráveis a eles 

do que num país como o nosso. 

No Brasil, reverberou enérgico discurso do senador Antônio Carlos Magalhães 

defensor da extinção da Justiça do Trabalho, entre outras coisas, afirmou que: 

A rigor a Justiça do Trabalho constitui uma excrescência do Estado fascista. Um 
anacronismo que só sobrevive por força da inércia do aparelho estatal, e da 
resistência de quem não quer a modernização da estrutura institucional das 
organizações públicas do país. [...] Os juízes trabalhistas [...] devem ser integrados à 
Justiça Federal, perdendo seu caráter de juízes especializados em causas laborais.18 

Entre os argumentos utilizados em prol da defesa do Judiciário Trabalhista: a 

transferência de processo para a Justiça Estadual traria muitos prejuízos, principalmente 

quanto à celeridade, porque os respectivos juízes, muitas vezes, colocam em segundo plano os 

processos trabalhistas, além disso, os Juízes do Trabalho, por sua experiência, possuem uma 

maior consciência social, o que lhes confere uma maior legitimidade para o julgamento dessas 

causas específicas etc. 

                                                           
17 GENRO, Tarso. apud MACIEIRA, Mário de Andrade. A Crise da Justiça do Trabalho e a globalização 
neoliberal, in Justiça do Trabalho Evolução Histórica e Perspectivas: TRT 16ª Região. São Luís: 1999, p. 
243. 
18 TUPINAMBÁ, Carolina - Competência da Justiça do Trabalho à luz da reforma constitucional. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 84.  
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Neste contexto de “complexo de extinção” da Justiça do Trabalho, duas 

importantes alterações ocorreram, a primeira no tocante à competência e a segunda pertinente 

à estrutura, com o advento das Emendas Constitucionais 20/98 e 24/99. 

A primeira acrescentou o § 3º ao art. 114, dispondo que “Compete ainda à Justiça 

do Trabalho executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, "a", e II, e 

seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir." Tal alteração conferiu mais 

importância à Justiça Laboral, porquanto, então, passou a mesma a ser competente para 

executar os encargos previdenciários decorrentes de suas sentenças. 

A Emenda Constitucional 24/99, por sua vez, extinguiu a representação classista, 

alteração que restou aplaudida pela comunidade jurídica. Verificou-se a inutilidade de referida 

representação, porquanto, conforme dito acima (v.item 1.1) os classistas não possuíam, em 

regra, conhecimento jurídico, e suas indicações não eram por experiência e competência, e 

sim meramente políticas; enquanto isso o Juiz togado, além de detentor do conhecimento 

jurídico necessário à solução dos casos, detinha, em razão de seu ofício, a experiência 

necessária a viabilizar um julgamento mais justo, experiência esta que era que atribuída aos 

classistas, para justificar sua permanência. Discorrendo sobre a extinção da representação 

paritária, afirmou Ives Gandra da Silva Martins: 

Prevaleceu a razão frente à pressão, tendo sido aprovada a Emenda Constitucional n. 
24/99, que extinguiu a representação classista, sem que isso representasse a extinção 
da Justiça do Trabalho, uma vez que esta foi mantida na proposta de Reforma do 
Judiciário que ora tramita na Câmara dos Deputados (cfr. Relatório da Dep. 
ZULAIÊ COBRA). 

A necessidade de se terminar com a representação paritária das categorias 
profissionais e econômicas na Justiça do Trabalho, através de juízes leigos, já era um 
consenso social, só não logrando êxito antes, em face da pressão extraordinária 
exercida pelos juízes classistas sobre parlamentares, impedindo e retardando a 
votação da matéria pelo Congresso Nacional. 

A propalada contribuição da experiência profissional de seu ramo produtivo, que o 
classista traria para auxiliar na conciliação e solução dos conflitos trabalhistas, na 
verdade acaba sendo mínima, uma vez que, em relação aos demais setores 
produtivos, sua experiência não difere da que o juiz togado possa ter adquirido ao 
longo de sua carreira (Ex: Qual o conhecimento prático e específico que um 
comerciário poderá trazer para a solução de questões próprias de portuários, 
marítimos, aeronautas, bancários, petroleiros, rurícolas ou metalúrgicos?)19 

Vale salientar que, com a extinção da representação paritária, a Justiça do 

Trabalho restou assim estruturada: Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do 

                                                           
19 MARTINS, Ives Gandra da Silva - A Justiça do Trabalho do ano 2000:  as Leis 9756/98, 9957 e 9958/00 e 
a EC 24/99 - http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1223 
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Trabalho e Juízes do Trabalho. Ainda segundo disposição do art. 116 da CF/88 “Nas Varas do 

Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular” (assim, as “Juntas de Conciliação e 

Julgamento” foram transformadas em “Varas do Trabalho”). 

Como visto apenas houve a extinção da representação paritária, superando-se 

assim o “complexo de extinção” da Justiça Laboral que permaneceu incluída na denominada 

Reforma do Judiciário, com a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, que lhe 

trouxe mais alterações, estas, no entanto, no sentido de fortalecimento de sua importância no 

cenário jurídico do nosso país, como veremos adiante. 

A tramitação da Emenda Constitucional 45/2004, a denominada “Reforma do 

Judiciário”, durou cerca de 13 anos no Congresso Nacional:  foi apresentada em 26/03/1992 

pelo Deputado Hélio Bicudo, sendo aprovada em 17/11/2004, promulgada em 08/12/2004 e 

publicada em 31/12/2004, com imediata vigência. 

Nos dizeres do jurista Pedro Lenza: 

A Reforma do Judiciário, em um primeiro balanço, parece bastante adequada, 
abrindo as portas para que as reformas processuais se implementem na busca da 
retomada da credibilidade do Judiciário, infelizmente abalada pela ineficiência 
processual dos últimos anos.20 

Acarretou referida reforma em profundas alterações no Judiciário nacional, entre 

as quais podemos destacar: previsão de controle externo do Judiciário e do Ministério 

Público, respectivamente pelo “Conselho Nacional de Justiça” e “Conselho Nacional do 

Ministério Público”; criação da súmula vinculante; instituição da quarentena de saída; 

extinção dos Tribunais de Alçada; transferência de competência do STF para STJ quanto à 

homologação de sentenças estrangeiras e concessão de exequatur etc. 

A Justiça do Trabalho foi especialmente afetada pela referida reforma, sendo 

particularmente prestigiada. Entre as alterações podemos destacar: restituição da composição 

do TST para 27 membros (que havia diminuído para 17 com a extinção da representação 

paritária pela EC 24/99); previsão de criação da “Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho” e do “Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho”; previsão de criação do “Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas” etc. O 

prestígio conferido à Justiça do Trabalho pela EC 45/04, no entanto, não se deu apenas pelas 

alterações supramencionadas, é devido, principalmente pela ampliação de sua competência. 

                                                           
20 LENZA, Pedro – Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Método, 2006, p. 378. 



15
 

Verifiquemos, pois, como restou redigido o texto do art. 114 da CF/88, referente à 

a Competência da Justiça do Trabalho: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
 
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 

II as ações que envolvam exercício do direito de greve; 

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato 
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o 
disposto no art. 102, I, o; 

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 
trabalho; 

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores 
pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, 
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.  

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é 
facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza 
econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as 
disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente. 

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do 
interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, 
competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.  

Conforme visto anteriormente, o texto anterior do art. 114 enunciava ser da 

competência da Justiça do Trabalho a conciliação e julgamento de dissídios envolvendo 

trabalhadores e empregadores. Agora, com a alteração do art. 114, com especial destaque ao 

inciso I, verificamos que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações oriundas da 

relação de trabalho, competência bem mais abrangente, porquanto relação de trabalho 

consiste em gênero do qual a relação de emprego é espécie (remetemos o leitor à análise do 

Capítulo 2). Antigamente apelidada como “Justiça do emprego”, hoje, com as mudanças 

advindas com a Emenda Constitucional 45/04, a Justiça do Trabalho, efetivamente, faz jus ao 

seu nome. 
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A participação da ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados do 

Trabalho) foi de vital importância para esta conquista do Judiciário Trabalhista, pela 

elaboração de idéias, debate de propostas etc. Exemplo disso se deu quando a segunda versão 

da PEC, em retrocesso quanto à primeira versão, limitou a competência da Justiça do 

Trabalho para relações de emprego, quando a primeira versão havia estendido a competência 

para toda e qualquer relação de trabalho. Após campanha da ANAMATRA, conseguiu-se o 

restabelecimento da competência anterior. 

A importância da ampliação da Competência da Justiça do Trabalho foi assim 

definida por Guilherme Guimarães Feliciano: 

Goste-se ou não, a EC 45/04 consumou uma conquista política sem precedentes da 
Magistratura do Trabalho, comparável somente à extinção da representação classista 
(EC 24/99). E, para além disso, trata-se de uma conquista histórica, que rompeu 
com um paradigma institucional vigente desde a criação da Justiça do Trabalho, na 
Constituição da República de 1946. Não sem polêmicas, não sem dissensões; e, 
acima de tudo, não sem imensas dificuldades operacionais. Mas, nada obstante, uma 
conquista. 21 

Muitos são contra a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, 

sustentando que a mesma não está preparada para essa ampliação, argumento este que se 

revela equivocado, porque se deve, aplicando o princípio da razoabilidade, afirmar que o 

aumento da demanda deve acarretar um aumento nos investimentos da Justiça Especializada 

para viabilizar que aprecie as novas causas com a celeridade e simplicidade que lhe são 

adjetivos. Sobre o tema, discorre Ilse Marcelina Bernardi Lora: 

A alegação de que este ramo do Judiciário não irá suportar a demanda é falaciosa e 
esgrimida por aqueles que não apreciam a efetividade já demonstrada pela Justiça do 
Trabalho. (...) 

Todos os membros da comunidade jurídica, em especial os magistrados do trabalho, 
devem resistir bravamente ao instintivo sentimento de pusilanimidade que em geral 
se segue ao novo, em especial quando este anuncia trabalho árduo. (...) Aceite-se o 
desafio que, bem administrado, conferirá à Justiça do Trabalho o papel que sempre 
deveria ter desempenhado no cenário jurídico nacional, qual seja, de pacificar os 
conflitos conseqüentes ao trabalho humano. 22 

Para um mais amplo entendimento acerca da ampliação da Competência da 

Justiça do Trabalho, fazemos, no próximo capítulo, uma análise acerca do significado do 

                                                           
21 FELICIANO, Guilherme Guimarães. “Justiça do Trabalho – Nada mais, nada menos” in COUTINHO, 
Grijalbo Fernandes e FAVA, Marcos Neves (coordenadores) – Justiça do Trabalho: Competência ampliada. 
São Paulo: LTr, 2005, p. 117. 
22 LORA, Ilse Marcelina Bernardi – A Nova Competência da Justiça do Trabalho - Revista LTr, ano. 69, nº 
02, São Paulo: LTr, 2005,  p. 69-02/191-192. 
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termo relação de trabalho e suas espécies, incluindo nestes, a relação de emprego e, no 

capítulo 3, abordaremos o alcance da nova competência da Justiça Laboral. 
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2 RELAÇÕES DE TRABALHO  

Com vistas a uma abordagem acerca da competência da Justiça do Trabalho para 

relações de trabalho, mister se faz a conceituação desta última, diferenciando-a da “relação de 

emprego”, bem como elencando as principais espécies em que se subdivide. 

2.1 Relações de Trabalho: Conceituação 

Primeiramente, faz-se necessária a pesquisa do vocábulo trabalho nos dicionários 

para verificação de seu significado: “1 atividade produtiva, paga ou não 1.1. seu resultado 2 

esforço, lida 3 funcionamento [...]” 23 

A seguir, a conceituação de trabalho, inserta na obra de Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira 24:  

1 aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um 
determinado fim (...) 2 Atividade coordenada, de caráter físico e/ou 
intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou 
empreendimento (...) O exercício dessa atividade como ocupação, ofício, 
profissão, etc. (grifo nosso) 

Para Arnaldo Süssekind “toda energia humana, física ou intelectual, empregada 

com um fim produtivo, constitui trabalho” 25. 

Verifica-se que o termo trabalho possui amplo sentido e, partindo dessa premissa 

inicial, foi elaborado juridicamente o significado de relação de trabalho (subtendendo ser 

humana), qual seja, qualquer relação entre pessoas físicas ou entre pessoa física e pessoa 

jurídica, que se consubstancia na utilização do esforço humano, seja físico ou intelectual, para 

a consecução de certo objetivo produtivo. Com base neste conceito, frise-se que, quando a 

relação de trabalho for entre pessoa física e pessoa jurídica, a primeira será sempre a 

prestadora de serviços, não se caracterizando relação de trabalho quando houver prestação de 

serviços por pessoa jurídica, em face da ausência do elemento humano. 

                                                           
23 Mini HOUAISS – Dicionário da Língua Portuguesa, Objetiva, p. 513. 
24 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio. São Paulo: Nova Fronteira, p. 1393. 
25 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 3. 
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Nos dizeres do eminente jurista Maurício Godinho Delgado, em consonância com 

o acima exposto, relação de trabalho “refere-se a todas as relações jurídicas caracterizadas por 

terem sua prestação essencial centrada em uma obrigação de fazer consubstanciada em labor 

humano”.26 

Quanto à referida conceituação, não há grande cizânia na doutrina, mas deve-se 

atentar para alguns posicionamentos: afirma-se que deve haver outro elemento caracterizador 

da relação de trabalho além do acima exposto (utilização da energia humana para a 

consecução de um fim), qual seja, “a contraprestação como objetivo central do dispêndio da 

força humana” 27. Tal afirmação, data venia, não merece prosperar, porque, como veremos 

adiante, na relação de trabalho voluntário não há dita contraprestação. 

Outro posicionamento seria o de Daphnis Ferreira Souto, que afirma que os 

objetivos da prestação de labor humano devem estar em conformidade com princípios 

éticos.28 

Devido à amplitude de seu significado, relação de trabalho é gênero, do qual 

decorrem diversas espécies, que têm como principal expoente a relação de emprego. Pacífico 

é este entendimento e posicionamento contrário, que considera não haver diferença entre 

referidas expressões, é realmente exceção em nosso ordenamento.29  

Devidamente conceituado o termo “relação de trabalho”, passemos então à análise 

de suas espécies, tais como relação de trabalho emprego, voluntário, eventual, etc. 

 

2.2 Relação de Emprego 

A Relação de Emprego é, sem sombra de dúvidas, a mais importante espécie de 

relação de trabalho. Sua relevância é de tal ordem que muitas vezes se utiliza da expressão 

genérica para conceituá-la e vice-versa, o que se verifica até na nossa legislação, que faz uso 

indiscriminado de referidas expressões. 

                                                           
26 DELGADO, Maurício Godinho – op.cit., p. 285. 
27 TUPINAMBÁ, Carolina – op.cit., p. 116.  
28 SOUTO, Daphnis Ferreira. Saúde  no Trabalho: uma revolução em andamento. São Paulo: SENAC, 2003, 
p. 37. 
29 Esse é o entendimento de Octavio Bueno Magano. (MAGANO, Octavio Bueno. Manual de Direito do 
Trabalho, v II, 2ª ed. São Paulo: LTr, 1988,  p. 19-24. 
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Os sujeitos da relação de emprego são o empregado e o empregador, que se 

encontram definidos nos arts. 2º e 3º da CLT, in verbis: 

Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite assalaria e dirige a 
prestação pessoal de serviço. 

§ 1º Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de 
emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as 
associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que 
admitirem trabalhadores como empregados. 

§ 2º  (...) 

Art. “3º Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 
salário. (grifos nossos) 

Verifiquemos, então os pressupostos da relação de emprego: trabalho por pessoa 

física, com pessoalidade, de forma não-eventual, com subordinação e mediante pagamento de 

salário. 

Primeiramente, o trabalho é realizado por pessoa física. Considerando a relação 

de emprego como espécie de relação de trabalho, e sendo este pressuposto presente no gênero, 

conforme dito acima, decorrência lógica é a presença deste elemento fático-jurídico30 na 

espécie. 

O segundo pressuposto é o da pessoalidade. É vinculado ao primeiro, mas dele se 

distingue porquanto se consubstancia no fato de que a prestação do serviço é intuitu personae, 

ou seja, não se pode substituir, na mesma relação de emprego, um empregado por outro. Em 

outras palavras, a relação de emprego é caracterizada pela infungibilidade no tocante ao 

prestador de serviços.  

Referida exigência de prestação pessoal dos serviços não goza de caráter absoluto, 

pois o empregado pode, eventualmente e se houver concordância do empregador, fazer-se 

substituir por outro, sem desconfigurar a relação de emprego existente. 

Frise-se que havendo substituição não-eventual, o substituto gozará das vantagens 

do cargo ocupado. É o que dispõe o art. 450 da CLT.  

                                                           
30 DELGADO, Maurício Godinho - – Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2004, p. 290. 
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Pela leitura do art. 3º verificamos ainda o requisito da não-eventualidade, 

também denominado continuidade. Este se consubstancia no fato de que a prestação de 

serviços deve ter um caráter de permanência, contínuo, não podendo ser meramente 

esporádico. Para caracterização deste pressuposto, saliente-se ser irrelevante o lapso de tempo 

em que o serviço é prestado, o importante, segundo doutrina dominante é a inserção natural de 

referida prestação nos fins normais da empresa. Ou seja, somente se o serviço contratado não 

estiver nas necessidades normais da empresa e, desta forma, será esporádico/curta duração é 

que a não-eventualidade estará caracterizada. 

Outro elemento fático-jurídico presente é a onerosidade: o empregado presta seus 

serviços ao empregador, recebendo deste salário como contraprestação ao trabalho realizado, 

isso porque “a relação empregatícia é uma relação de essencial fundo econômico”31, não 

existindo contrato de trabalho gratuito. A ausência deste requisito importa afirmar que, ao 

invés de se estar diante de uma relação de emprego, estar-se-ia diante de uma relação de 

trabalho voluntário.  

Saliente-se que o salário, normalmente pago integralmente em pecúnia, pode ser 

parcialmente pago por utilidades, tais como habitação, vestuário e alimentação (conforme art. 

458 da CLT); também não há obrigação do pagamento ser mensal, podendo ser quinzenal, 

semanal ou mesmo pago diariamente, isso de acordo com inteligência do art. 459 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

Outro requisito presente para caracterização do contrato de emprego, considerado, 

ainda, como o mais importante de todos os cinco é a subordinação.  Consiste este 

pressuposto no fato de estar o empregado submetido às ordens do empregador quando da 

realização de seu trabalho, ou seja, deve o primeiro obedecer às diretrizes fixadas pelo 

segundo, pois é este quem determina como deverá ser realizado o trabalho, uma vez que 

detém poder de direção. Exemplificando, verifica-se tal poder de direção no estabelecimento 

do horário de trabalho, distribuição de tarefas, aplicação de sanções disciplinares (advertência, 

suspensão, despedida), etc. 

Vale salientar que referida subordinação, ou “dependência” (termo utilizado pela 

lei), é de caráter jurídico porquanto é decorrente “da situação do contrato de trabalho, em que 

                                                           
31 DELGADO, Maurício Godinho , Op. Cit., p. 298. 
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está [o empregado] sujeito a receber ordens [...]”32. Tal entendimento sobre a natureza da 

subordinação, antes causador de acirrada polêmica, hoje resta pacificado na doutrina, não 

mais considerando este elemento fático-jurídico sob o ponto de vista econômico, social, 

intelectual ou técnico/tecnológico. 

Quanto a este pressuposto, destaquemos que é o elemento utilizado quando da 

diferenciação entre o trabalho com vínculo empregatício e o trabalho autônomo, como 

veremos adiante. 

Em arremate, frise-se que pode ser considerado outro elemento para 

caracterização da relação de emprego, a alteralidade / alteridade: consistente no fato de que 

os riscos do empreendimento correm por conta do empregador, e nunca do empregado, 

conforme disposição contida no art. 2ª da CLT. 

2.2.1 Relação de emprego doméstico 

Encontramos a definição legal de empregado doméstico, no art. 1ª da Lei 5.859/72 

(regulamentada pelo Decreto 71.885/73), in verbis: 

Art. 1º Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de 
natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito 
residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei. 

A relação de trabalho doméstico refere-se à espécie de relação de emprego, uma 

vez nela estarem presentes todos os elementos fático-jurídicos da relação empregatícia. A 

situação do empregado doméstico, no entanto, é bastante peculiar porque, não obstante ser o 

mesmo empregado, não goza dos mesmos direitos que aqueles que labutam na área comercial, 

não lhe sendo aplicadas as regras insculpidas na Consolidação das Leis do Trabalho, sendo 

regulado por lei própria (conforme acima demonstrado). 

Pela definição legal acima exposta, verificamos os elementos imprescindíveis para 

a caracterização do empregado doméstico: prestação de serviço de natureza não-econômica à 

pessoa ou família, no âmbito residencial destas. Referida natureza não-econômica, deve ser 

vista pelo prisma do empregador, porquanto o trabalho efetuado pelo empregado doméstico 

sempre tem mensuração econômica, pelo fato de a ele ser atribuído um valor, apesar de não 

haver intenção de lucro por parte do empregador. Além disso, frise-se que o trabalho 

doméstico, conforme se depreende da definição legal, não pode ser prestado à pessoa jurídica, 

                                                           
32 MARTINS, Sérgio Pinto – Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2003, p. 144.  
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deve ser prestado apenas à pessoa física (considerando que tal trabalho se dá no âmbito 

residencial). 

Saliente-se que, pela definição legal, não há estabelecimento do tipo de trabalho 

que deve ser considerado doméstico, assim, estando presentes os requisitos específicos 

apresentados supra (finalidade não-econômica e no âmbito residencial), bem como os 

genéricos (caracterizadores da relação de emprego) estamos diante de uma relação de 

emprego doméstico. A título de exemplificação: um chef, atendidos referidos pressupostos é 

considerando empregado doméstico, se, no entanto, trabalhar em um restaurante (que tem fins 

econômicos) será considerado empregado propriamente dito.  

O tratamento diferenciado, e desprestigiado, conferido ao empregado doméstico é 

histórico e é verificado na própria Constituição Federal de 1988 ao não conferir ao mesmo os 

direitos constitucionalmente previstos aos empregados e trabalhadores avulsos, conforme se 

verifica pela inteligência do art. 7º, parágrafo único, da CF/88. 

2.2.2 Relação de emprego rural 

Na Consolidação das Leis do Trabalho, surgida em meados da década de 40, foi 

dado tratamento diferenciado aos empregados rurais, não conferindo a Lei a eles, os mesmos 

direitos concedidos aos trabalhadores urbanos, conforme art. 7ª, b, in verbis: “Os preceitos 

constantes da presente Consolidação, salvo quando for, em cada caso, expressamente 

determinado em contrário, não se aplicam [...] aos trabalhadores rurais”. 

Após várias conquistas dessa categoria (passando os mesmos a ser regidos pela 

Lei nº. 5589/73), sua situação jurídica foi praticamente igualada a dos trabalhadores urbanos, 

conforme disposto no art. 7ª, “caput”, da CF/88: “São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais , além de outros que visem à melhoria de sua condição social [...]” (grifo nosso). 

O empregado rural reúne, obviamente, todos os cinco elementos fático-jurídicos 

do empregado (prestação de serviços não-eventuais por pessoa física, com pessoalidade e 

subordinação e mediante pagamento de salário) além de outros que lhes são peculiares. 

Para a compreensão do que seja empregado rural, passemos primeiramente à 

conceituação de empregador rural. Referido conceito encontra-se na Lei 5589/73, arts. 3º e 4º: 
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Art. 3º - Considera-se empregador rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou 
jurídica, proprietário ou não, que explore atividade agro-econômica, em caráter 
permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de 
empregados. 

[...] 

Art. 4º - Equipara-se ao empregador rural, a pessoa física ou jurídica que, 
habitualmente, em caráter profissional, e por conta de terceiros, execute serviços de 
natureza agrária, mediante utilização do trabalho de outrem. 

Para a caracterização do empregado rural, deve-se observar o outro lado da 

relação empregatícia porquanto, se estamos diante de um empregador rural, o empregado a ele 

subordinado será, também, considerado rural, havendo inclusive entendimento sumulado pelo 

Pretório Excelso a respeito disso: “Ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa 

industrial ou comercial é classificado de acordo com a categoria do empregador” (Súmula 

196). 

Desta forma, se o empregador for enquadrado como urbano, mesmo se seus 

empregados exercerem, no campo, atividades tipicamente rurais, serão considerados 

trabalhadores urbanos. A exceção a essa regra são as empresas de florestamento/ 

reflorestamento que, mesmo consideradas empresas urbanas, se seus empregados labutarem 

no campo, em sua atividade-fim serão considerados rurais. É o entendimento do Colendo 

TST, por meio da Orientação Jurisprudencial 38. 

Salientamos que o empregado doméstico nunca será considerado empregado rural, 

porquanto é regido por lei própria, tendo tal como o último, requisitos específicos, conforme 

visto acima. 

Verifica-se, outrossim, que a Lei 5889/73, também cita em seu art. 3º, “caput”, 

mais uma exigência para a caracterização do empregado rural: o trabalho deve ocorrer em 

imóvel rural ou prédio rústico. O primeiro consiste em área localizada no campo, fora da 

área de urbanização, enquanto o segundo refere-se a imóvel que, mesmo situado em zona 

urbana, está envolvido, do ponto de vista econômico e trabalhista, com atividades 

agropastoris.33 

2.3 Relação de trabalho eventual 

                                                           
33 DELGADO, Maurício Godinho – op.cit. p. 345. 
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Encontramos a definição de trabalhador eventual na Lei 8.212/91, em seu art. 12, 

V, in verbis: “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual, a 

uma ou mais empresas, sem relação de emprego.” (grifo nosso). Verifica-se, pois, para a 

caracterização de referida espécie de relação de trabalho, a ausência do requisito da não – 

eventualidade / continuidade. 

Na relação de trabalho eventual, todos os outros pressupostos da relação de 

emprego podem estar presentes, e normalmente estão, no entanto, como dito acima (item 1.2 

supra), a ausência de qualquer elemento caracterizador da relação de emprego implica na sua 

desconfiguração, daí a razão de constar na definição legal do trabalhador eventual acima 

exposta, que não há relação de emprego. 

Nesta espécie de relação de trabalho, a natureza da prestação do serviço está 

ligada a evento certo, episódico, não incluído nos fins normais do empreendimento e nem na 

dinâmica do mesmo, sendo que o trabalhador eventual encontra-se, normalmente, relacionado 

a diversas fontes de trabalho concomitantemente. Para exemplificar este entendimento, 

citemos Sérgio Pinto Martins ilustre juslaboralista que diz ser eventual “o pedreiro, o pintor, 

que fazem serviços eventuais, indo uma ou outra vez à empresa para construir um muro, 

pintar uma parede etc.”. 34 

2.4 Relação de trabalho avulso 

Verifiquemos, primeiramente, a definição do trabalhador avulso na Lei 8.212/91 

em seu art. 12,VI: 

Como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo 
empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento; 
(grifo nosso) 

 

Em síntese, trata-se o trabalhador avulso de um tipo especial de trabalhador 

eventual, distinguindo-se deste último por ter seu trabalho intermediado por uma entidade 

(OGMO - Órgão Gestor de Mão-de-Obra). 

Valentin Carrion expõe, em seus “Comentários à Consolidação das Leis do 

Trabalho”, que: 

                                                           
34 MARTINS, Sérgio Pinto – Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2003, p. 167. 
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Trabalhador avulso é o que presta serviços a inúmeras empresas, agrupado em 
entidade de classe, por intermédio desta e sem vínculo empregatício; tem os direitos 
previstos em legislação especial; o Regulamento da Previdência Social os relaciona: 
estivadores (inclusive os trabalhadores de estiva em carvão e minérios), 
trabalhadores em alvarengas, conferentes de carga e descarga, consertadores de 
carga e descarga, vigias portuários, amarradores, avulsos em serviço de bloco ou de 
capatazia, arrumadores, ensacadores de café, cacau, sal e similares, trabalhadores na 
indústria de extração de sal sem relação de emprego, e outros operadores de carga e 
descarga, art. 254 e seg. 35 

Convém expor que o elemento eventualidade não se encontra presente nesta 

relação tal como estudado anteriormente (v.item 1.3 supra) porquanto, como dito acima, 

importante para a caracterização da eventualidade é o trabalho não estar incluído nos fins 

normais do empreendimento. No caso do avulso, o trabalho pode sim referir-se a serviço 

incluído no objetivo normal do empreendimento. O melhor termo para definir o avulso seria 

trabalho de pouca duração. 

Após a exposição das diversas características da relação de trabalho avulso, 

sintetizou Ubiracy Torres Cuóco o que tipifica o trabalhador avulso: é trabalhador, sem 

vínculo empregatício; normalmente sindicalizado (percentual no montante de 99%), no 

entanto, não precisa o ser obrigatoriamente; é prestador de serviços urbanos ou rurais, com 

pouca duração, a vários tomadores, por intermédio de sindicato representativo da categoria. 36  

O órgão responsável pela intermediação entre o trabalhador avulso e o tomador de 

serviços (OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-Obra) encarrega-se, especificamente, de 

arrecadar o pagamento correspondente ao trabalho realizado, repassando ao trabalhador o 

respectivo numerário. Antes, referida intermediação era realizada pelo sindicato da categoria, 

no entanto, devido às irregularidades cometidas pelos sindicatos, retirou-se do mesmo essa 

prerrogativa (com o advento da “Lei do Trabalho Portuário” nº. 8.630/93 - art. 18). 

O trabalhador avulso apesar de, como exposto, não ter vínculo empregatício com 

os tomadores de serviço, tem assegurado os mesmos direitos do trabalhador com vínculo de 

emprego, conforme inteligência do art. 7º, XXXIV da Constituição Federal de 1988. Este 

tratamento conferido ao trabalhador avulso é decorrente de um histórico de forte mobilização 

da categoria, por meio de seus sindicatos, na busca pela obtenção dos direitos conferidos à 

categoria dos empregados. 

                                                           
35 CARRION, Valentin. apud CUÓCO, Ubiracy Torres: Trabalhador Avulso. Revista LTr, Vol. 70, nº 04, São 
Paulo: LTr, 2006,  p. 70-04-476 
36 Ibid., p. 70-04-476 
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Vale dizer, ainda, que muitos autores entendem que os trabalhadores avulsos 

referem-se somente aqueles que labutam na área portuária, entendimento este que se revela, 

no entanto, equivocado. Ora, resta evidente que o surgimento do trabalhador avulso ocorreu 

na área portuária e de que neste setor se encontra a quase a totalidade dos trabalhadores dessa 

modalidade de trabalho (tais como estivadores, vigias portuários e amarradores). Não obstante 

esse fato, conforme definição acima exposta, não há exigência de que o trabalho seja 

portuário para caracterização do trabalhador avulso. Este se caracteriza, principalmente, 

quando há “movimentação de mercadorias” 37 e, desta forma, podem ser incluídos nesta 

modalidade de relação de trabalho aqueles que labutam na movimentação de café, trigo 

brinquedos, etc. Além disso, recentemente, os garçons começaram a se organizar como 

trabalhadores avulsos, decorrência natural da evolução das relações sociais. 

2.5 Relação de trabalho voluntário 

A relação de trabalho voluntário encontra-se definida na Lei 9.608/98: 

Art. 1º Considere-se serviço voluntário, para fins desta lei, a atividade não 
remunerada, prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer 
natureza, ou à instituição privada para fins não lucrativos, que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 
social, inclusive mutualidade. 

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

Pela definição legal, verifica-se que aquilo que diferencia primordialmente esta 

modalidade de trabalho da relação de emprego é a ausência do pressuposto fático-jurídico da 

onerosidade, pois, nos dizeres de Sérgio Pinto Martins: “Não existe contrato de trabalho 

gratuito”38. 

Caracteriza-se o trabalho voluntário pela chamada graciosidade, que se contrapõe 

ao elemento onerosidade: o prestador oferta sua força de trabalho por pura benevolência, não 

exigindo do tomador nenhuma contraprestação salarial. 

Vale dizer não ser suficiente apenas a intenção benevolente do trabalhador para 

caracterização do serviço voluntário (dimensão subjetiva), deve haver, também, benevolência 

                                                           
37 CUÓCO, Ubiracy Torres – op. cit., p. 70-04-482. 
38 MARTINS, Sérgio Pinto – op.cit, p. 144. 
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na causa da existência dessa relação de trabalho (a dimensão objetiva do trabalho voluntário) 
39. 

Críticas há quanto ao termo “voluntário” porquanto todo tipo de trabalho, 

normalmente, é voluntário na medida em que o trabalhador o faz por livre vontade, por 

possuir determinado interesse nesta prestação; desta forma, mais correto tecnicamente seria a 

utilização do termo trabalho gratuito40. 

Salientamos que o auxílio financeiro no valor de R$ 150,00 da União ao 

trabalhador voluntário, entre 16 e 24 anos, integrante de família de baixa renda (renda per 

capita até meio salário mínimo), instituído pela Lei 10.748/03, não tem natureza salarial, mas 

caráter de seguridade social, não descaracterizando desta forma, o trabalho voluntário. 

Em arremate, lembramos que as relações de trabalho fundam-se em relações de 

economicidade, por isto, elas são presumivelmente onerosas e a gratuidade deve ser 

considerada como excepcional. 41 

2.6 Relação de trabalho de estágio 

O contrato de estágio encontra-se regulado pela Lei 6.494/77, regulamentada pelo 

decreto 87.497/82, que dispõe: 

Art. 2º. Considera-se estágio curricular, para os efeitos deste Decreto, as 
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao 
estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, 
sendo realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação da instituição 
de ensino. 

O contrato de estágio que não obedecer as diretrizes fixadas pela legislação 

desqualifica-se como tal, podendo ser caracterizada relação de emprego. Ora, o estagiário 

aproxima-se bastante da figura do empregado, diferenciando-se da mesma, basicamente, pelo 

escopo do contrato de estágio. Neste, conforme se depreende da definição legal, busca-se o 

aprimoramento das habilidades e conhecimentos do estagiário, o aperfeiçoamento 

                                                           
39 DELGADO, Maurício Godinho - – op.cit., p. 345. 
40 MARTINS, Sérgio Pinto – op.cit., p. 176. 
41 ARAÚJO, Francisco Rossal de – “A natureza jurídica da relação de trabalho (novas competências da Justiça 
do Trabalho – Emenda Constitucional n. 45/04)” in COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves 
(coordenadores) – Nova competência da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 109. 
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profissional, enfim, o aprendizado do mesmo. Ísis de Almeida assevera que cada trabalho 

desenvolvido deve ser uma “aula prática”42 

A contraprestação no contrato de estágio, desta forma, não é salarial, é o 

conhecimento adquirido, o que não importa dizer que o estágio não possa ser remunerado, 

mas esta onerosidade não é elemento intrínseco deste tipo de contrato. 

Assim, em sendo remunerado o estágio (não tendo referida remuneração, no 

entanto, natureza salarial), verifica-se, em referido contrato os elementos fático-jurídicos da 

relação de emprego: prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, continuidade, 

onerosidade e subordinação jurídica; diferenciando-se do contrato de trabalho, no entanto, 

pela sua finalidade, que é o aperfeiçoamento profissional do estagiário e o modus faciendi de 

referida prestação, que deve obedecer aos critérios estabelecidos pela legislação com vistas a 

viabilizar referido aperfeiçoamento profissional (como, por exemplo, a interveniência de 

instituição de ensino e a celebração de termo de compromisso entre o estudante e o tomador 

de serviços). 

É pratica corriqueira na sociedade a utilização de contratos de estágio para 

mascarar verdadeiros contratos de emprego - há a presença de todos os requisitos da relação 

empregatícia ao passo que não é a finalidade do contrato a contraprestação do conhecimento – 

objetivando assim o tomador de serviços utilizar-se de mão-de-obra barata, que não lhe 

acarretará obrigações salariais e nem previdenciárias. Para evitar essa reiterada prática e, 

considerando o princípio da primazia do contrato-realidade, não obedecendo aos critérios 

definidos na legislação, desconfigura-se o contrato firmado como de estágio, e se reconhece a 

típica relação empregatícia. 

2.7 Relação de trabalho temporário 

O trabalhador temporário encontra-se regulado na Lei nº. 6.019/74, 

(regulamentada pelo Decreto 73.841/74), sendo assim conceituado: 

Art. 2º - Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa, 
para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e 
permanente ou à acréscimo extraordinário de serviços. 

                                                           
42 ALMEIDA, Ísis de. Manual de Direito Individual do Trabalho. São Paulo: LTr, 1998,. P. 92. 
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O trabalhador temporário é espécie de empregado, como a própria lei explicita em 

seu art. 10 “O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora ou 

cliente, com relação a um mesmo empregado, não poderá exceder de três meses[...]” 

O trabalhador temporário é vinculado a empresa prestadora de serviços que oferta 

sua mão-de-obra a uma empresa tomadora de serviços, para substituir empregado desta 

última, como no caso de férias, por exemplo. Tal contrato não pode exceder o prazo de 3 

(três) meses, sob pena de ser reconhecido o vínculo empregatício entre o trabalhador e a 

empresa tomadora de serviços: 

Inatendidas as condicionantes examinadas, o liame empregatício trava-se, de fato, 
entre a empresa tomadora dos serviços e o trabalhador, servindo de fachada, no caso, 
a empresa fornecedora de mão-de-obra. 43 

Vale salientar que, apesar de o contrato ser por prazo determinado, não se pode 

confundir este tipo de trabalhador com o empregado contratado a prazo determinado, 

porquanto ao passo que o primeiro é empregado de uma empresa e presta serviços à outra, o 

segundo é empregado da própria empresa na qual presta seus serviços. 44 

2.8 Relação de trabalho autônomo 

A relação de trabalho autônomo possui diversas subespécies e seu estudo é 

altamente relevante não apenas pelo fato de que esse tipo de relação de trabalho é largamente 

utilizado em nossa sociedade, como pelo fato de que agora, as lides oriundas de referida 

relação, foram incluídas na competência da Justiça do Trabalho, conforme abordaremos no 

capítulo 3. 

Encontramos a definição de trabalhador autônomo no art. 3ª, “g” da Lei 8.212/91, 

in verbis: “a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza 

urbana, com fins lucrativos ou não”. 

Quanto à definição legal, Sérgio Pinto Martins, assevera que é incorreta a 

afirmação de que a natureza do trabalho tem que ser urbana, pois o engenheiro agrônomo e 

veterinário, que podem exercer suas atividades no âmbito rural, podem ser enquadrados no 

                                                           
43 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima – Instituições de 
Direito do Trabalho, vol. I p. 279. 
44 MARTINS, Sérgio Pinto – op.cit., p. 159. 
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conceito de trabalhador autônomo. Assevera, ainda, que houve omissão da lei quanto a outro 

requisito deste trabalhador, que é a habitualidade na prestação dos serviços. 45 

Vale salientar que, conforme mencionado acima (v.item 1.2), o elemento fático-

jurídico subordinação é primordialmente utilizado para a diferenciação entre o trabalho 

autônomo e o contrato de emprego, o que é sugerido pelo próprio nome da relação de 

trabalho, porque autonomia é conceito oposto ao de subordinação. Assim, se o trabalhador for 

pessoa física, prestando serviços de natureza não–eventual, com pessoalidade e mediante 

contraprestação, mas não houver no caso o elemento subordinação, não se está diante de uma 

relação empregatícia, mas de trabalho autônomo. 

Consubstancia-se a autonomia no fato de que o próprio trabalhador é quem 

determina o modus faciendi de seu serviço, não seguindo diretrizes fixadas pelo tomador de 

serviços que, no caso da relação empregatícia é quem determina como a prestação do serviço 

deverá ser realizada, porque é detentor do poder de direção, ao passo que o empregado a esse 

poder fica subordinado. Nos dizeres de Maurício Godinho Delgado: 

a autonomia traduz a noção de que o próprio prestador é que estabelece e concretiza, 
cotidianamente, a forma de realização dos serviços que pactuou prestar. Na 
subordinação, a direção central do modo cotidiano de prestação de serviços 
transfere-se ao tomador; na autonomia, a direção central do modo cotidiano de 
prestação de serviços preserva-se com o prestador de trabalho. 46 

Deve ser verificada a intensidade desta subordinação, pois mesmo o autônomo 

recebe algumas ordens do tomador de serviços. Concluindo artigo referente ao autônomo, 

afirma Sérgio Pinto Martins: 

Normalmente, é o requisito subordinação que irá dirimir a controvérsia entre ser o 
trabalhador autônomo ou empregado, verificando-se o número de ordens a que a 
pessoa está sujeita, para evidenciar ou não o vínculo de emprego. 

Quanto maior a regulamentação feita pelo tomador dos serviços em relação ao 
prestador dos serviços, maior será a possibilidade da existência do elemento 
subordinação, caracterizando o contrato de trabalho. 47 

Quanto ao termo “por conta própria”, constante da definição legal de trabalhador 

autônomo, além de sugerir a ausência de subordinação do mesmo quanto ao tomador de 

serviços, refere-se ao fato que os riscos da atividade econômica correm por conta do 

trabalhador autônomo, não se verificando, então a chamada alteridade, presente nas 

                                                           
45 MARTINS, Sérgio Pinto – op.cit., p. 161. 
46 DELGADO, Maurício Godinho - – op. cit., p. 334. 
47 MARTINS, Sérgio Pinto. Trabalhador autônomo. Revista LTr, Vol. 69, nº 02, São Paulo: LTr, 2005,  p. 69-
02-165 
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relações empregatícias, consubstanciada pelo fato de que os riscos do empreendimento 

correm por conta do empregador, conforme definição do mesmo no art. 2º da CLT. 

Vale observar, que os riscos do empreendimento podem ser transferidos ao 

tomador de serviços, sem descaracterizar a relação de trabalho autônomo, porquanto este 

elemento se trata de conseqüência jurídica do contrato e não pressuposto de constituição dessa 

relação jurídica. 48 

Alguns autores afirmam não haver diferença entre o autônomo e o eventual, o que 

se depreende ser um equívoco diante da explicação supra, além disso, conforme assevera 

Sérgio Pinto Martins: 

Distingue-se o trabalhador autônomo do eventual, pois o primeiro presta serviços 
com habitualidade para o tomador dos serviços e o segundo, ocasionalmente, 
esporadicamente, apenas numa determinada ocasião. 49 

Exemplo de trabalhador autônomo é o representante comercial, que se encontra 

definido no art. 1º da Lei 4886/65: 

Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem 
relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou 
mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando 
propostas ou pedidos, para transmiti-las aos representados, praticando ou não atos 
relacionados com a execução dos negócios. 

Os casos mais comuns em que se deve verificar atentamente a existência ou não 

de vínculo empregatício, referem-se ao representante comercial. Hoje, lembre-se, referida 

relação de trabalho é denominada “agência e distribuição”, conforme arts. 710 a 721 do 

Código Civil de 2002. 

Outros exemplos importantes de trabalho autônomo são a prestação de serviços e 

a empreitada. O primeiro consiste em prestação de fazer, encarada esta como resultado e não 

como processo (conforme se verifica no contrato de trabalho). O segundo, por sua vez, 

consiste na contratação de um resultado específico, uma obra. 

Em outras palavras, no contrato de trabalho o objeto não é o resultado do trabalho, 

mas o ato de trabalhar50. No contrato de prestação de serviços, pactua-se não uma obra 

específica, mas o trabalho, encarado como resultado. Na empreitada, o objeto é uma obra. 

                                                           
48 Ibid.,  p. 336. 
49 MARTINS, Sérgio Pinto. Trabalhador autônomo. Revista LTr, Vol. 69, nº 02, São Paulo: LTr, 2005,  p. 69-
02-159 
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Assevera Mozart Victor Russomano que a confusão entre a realidade dos dois contratos é 

imperdoável.51 

Salientamos que no art. 9º, § 15 do Regulamento da Previdência Social, há relação 

de uma série de pessoas consideradas trabalhadores autônomos: transportador rodoviário 

autônomo, trabalhador cooperativado, faxineira ou diarista, membro do conselho fiscal de 

sociedade por ações, etc.  

2.9 Relação de trabalho cooperativado 

A relação de trabalho cooperativado encontra-se estabelecida na Lei 5.764/71. 

Neste tipo de relação, a pessoa vinculada à cooperativa, o associado, presta-lhe serviços em 

harmonia com os demais associados. A remuneração se dá pelo rateio do valor contratado 

pelo tomador entre os associados. Há três tipos de cooperativas: de consumo, de crédito e de 

trabalho. 

Leciona Amauri Mascaro Nascimento: O cooperativismo é um sistema que 

permite afastar a intermediação e o lucro, e como tal enquadra-se dentre os mecanismos 

modernos que podem contribuir para a construção de um modelo eficiente de relações 

econômico-sociais.52 

Interessantes os comentários de Rodrigo Trindade de Souza a respeito do 

trabalhador cooperativado: “(...) é um trabalhador de certa forma autônomo, na medida em 

que não tem seus serviços determinados pelo tomador. Mas a forma pela qual se organiza para 

oferecer sua forma de labor no mercado o afasta da categoria já estudada dos trabalhadores 

autônomos.”53 

Quanto ao vínculo empregatício, dispõe a CLT em seu art. 442: “Qualquer que 

seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e 

seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela.” 

Não obstante a regra insculpida no artigo supra, é comum a existência de fraude, 

funcionando as cooperativas como máscaras de reais relações de emprego, pelo que os Juízes, 

                                                                                                                                                                                     
50 CAMINO, Carmem. apud SOUZA, Rodrigo Trindade – op.cit., p. 177. 
51 RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de Direito do Trabalho. 4.ed. Curitiba: Juruá, 1993, p. 105. 
52 NASCIMENTO, Amauri Mascaro – Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 575. 
53 SOUZA, Rodrigo Trindade de – op.cit. ,  p. 190. 
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conscientes deste fato, investigam se há relação de emprego forjada, para, em caso positivo, 

declarar a existência do vínculo empregatício. 

 

2.10 Servidores Públicos 

Os servidores públicos estatutários (funcionários públicos) são os agentes que 

trabalham para a Administração direta (abrangendo os três poderes), sendo exercentes de 

cargos ou funções públicas, após aprovados em concurso público (excetuando-se os ocupantes 

de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração). 

Estes trabalhadores apresentam os cinco elementos fático-jurídicos da relação de 

emprego e, apesar disso, a eles é excepcionada a regra (pela própria Constituição Federal) e 

não são enquadrados na categoria de “empregados” porque o vínculo existente com os entes 

estatais respectivos não é de caráter privado, mas de natureza pública, institucional. Conforme 

assevera Caroline Câmara: “A relação estatutária é de Direito Público, fundamentada no 

reconhecimento da supremacia do Estado. O vínculo entre o servidor e a Administração 

Pública pauta-se nos princípios constitucionais [do art. 37 da CF/88]”.54 Exemplos: 

serventuários da justiça e do Ministério Público, Procuradores do Município, do Estado e da 

União etc. 

Quanto aos servidores celetistas, também denominados empregados públicos, 

contratados através do sistema jurídico da CLT, vale frisar que são considerados empregados, 

como quaisquer outros, tendo sua vinculação à administração natureza privatística. 

Os empregados públicos trabalham na administração indireta – nas empresas 

públicas ou sociedades de economia mista – e, assim como os funcionários públicos, mediante 

aprovação em concurso. 

A obrigatoriedade de aprovação em concurso público suscita dúvidas nos 

Tribunais se é nulo o vínculo e quais os direitos trabalhistas devem ser garantidos aos que 

prestaram serviços de forma irregular e já receberam respectivo salário. 55  

                                                           
54 DUARTE, Caroline Câmara - “O regime estatutário e a nova competência da Justiça do Trabalho” in  
Revista do Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região. Fortaleza, Ano XXVIII, nº 28 - jan/dez/2005, págs. 31 a 
36. 
55 NASCIMENTO, Amauri Mascaro – Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 975. 
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3 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA 

RELAÇÕES DE TRABALHO  

Este capítulo visa ao estudo da competência da Justiça Laboral concernente ao 

inciso I do art. 114 da CF/88, alterado pela EC/04 – competência para relações de trabalho. 

Antes, porém, revela-se importante uma breve exposição acerca do instituto da competência.  

3.1 Competência – Noções Gerais 

Primeiramente, tratemos do conceito de jurisdição, manifestação do poder 

soberano do Estado, juntamente com as funções legislativa e administrativa. Significa referido 

instituto no poder de “dizer o direito” e, como tal, todos os órgãos do Poder Judiciário a 

possuem, sendo a mesma inerente a todos os juízes. Sua importância pode assim ser resumida 

“a jurisdição ocupa posição central na estrutura do Direito Processual, sendo certo que todos 

os demais institutos de nossa ciência orbitam em torno daquela função estatal”. 56 

Historicamente analisando, verificamos que, nos primórdios, a resolução de 

conflitos era resolvida pela força, com o mais forte subjugando o mais fraco. À medida que as 

sociedades foram se desenvolvendo, o Estado avocou para si o poder de solucionar os 

dissídios existentes, por isso jurisdição é “uma das funções do Estado, mediante a qual este se 

substitui aos titulares dos interesses em conflitos para, imparcialmente, buscar a pacificação 

do conflito que os envolve, com justiça.” 57 

Cada órgão do Poder Judiciário, no entanto, não possui a atribuição de dizer todo 

o direito, há uma repartição de trabalho e cada juiz recebe uma parcela dessa jurisdição, que é 

denominada competência. Por isso, diz-se que “competência é a medida de jurisdição 

atribuída a cada juiz”.58 

                                                           
56 CÂMARA, Alexandre Freitas – Lições de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 65. 
57 DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINNOVER, Ada Pellegrini –apud 
LENZA, Pedro – Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Método, 2006, 10ª ed., p. 369. 
58 GIGLIO, Wagner D. – Direito Processual do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2005, 14ª ed., p. 26. 
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Corroborando o exposto, afirma-se que “competência é o exercício limitado da 

jurisdição; de modo que, teoricamente, esta estará sempre presente, mas não necessariamente 

a competência.” 59  

Abordemos, então, a classificação da competência. Há diversos critérios para a 

fixação da competência de um juiz: em razão da matéria (ratione materiae), em razão das 

pessoas (ratione personae), em razão da função/da hierarquia ou em razão do território 

(ratione loci).  

Divide-se a competência, ainda, em relativa e absoluta. 60 Trata-se de competência 

absoluta quando os critérios para a fixação de competência são criados de acordo com o 

interesse público; é relativa quando o escopo é proteger interesses particulares. Verifiquemos 

as características das subespécies de competência: 

 A competência absoluta não pode ser alterada, podendo ser declarada pelas partes 

a qualquer tempo, bem como ex officio pelo juiz; o vício de incompetência absoluta acarreta a 

nulidade dos atos decisórios, porque, como a mesma não pode sofrer alteração, também não 

pode ser prorrogada. A competência em razão da matéria (ex ratione materiae) e a 

competência em razão da função são espécies de competência absoluta. 

Quanto à competência relativa, pode ser modificada e prorrogada, implicando 

dizer que um Juízo que normalmente não seria competente para apreciação de determinada 

causa, pode processá-la e julgá-la sem que acarrete nulidade dos atos decisórios. O vício de 

incompetência relativa não pode ser declarado ex officio pelo juiz, apenas argüido pelas 

partes. Exemplo de competência relativa é a em razão do lugar (ex ratione loci). 

Em arremate, vale dizer que podem ocorrer conflitos de competência, tanto 

positivo como negativo. Opera-se o primeiro quando dois ou mais Juízos declaram-se 

competentes para apreciação de determinada causa (art. 115, I do CPC). Verifica-se o 

segundo quando dois ou mais Juízos consideram-se incompetentes para julgar a demanda (art. 

                                                           
59 TUPINAMBÁ, Carolina – Op.cit., p. 22. 
60 Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, afirma que a terminologia 
“competência absoluta e relativa” é equivocada, porquanto quando a ação é proposta perante juiz competente, 
não há que se adjetivar referida competência, ele é simplesmente competente. Quando o juiz é incompetente, ao 
contrário, deve-se perscrutar se a a incompetência é relativa ou absoluta. Por isso defende que os termos 
tecnicamente corretos são “incompetência relativa e absoluta”. in CÂMARA, Alexandre Freitas – op.cit., p. 
105. 
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115, II do CPC). Possuem legitimidade para suscitar o conflito as partes, o Ministério Público, 

ou o próprio juiz. 

3.2  Competência da Justiça do Trabalho para relações de trabalho (art. 

114, I da CF/88) 

Verificamos no capítulo 1 da presente monografia a evolução histórica da Justiça 

do Trabalho no Brasil, abordando não apenas sua organização estrutural, como também sua 

competência. Expusemos as importantes alterações quanto à competência da Justiça Laboral 

com o advento da Emenda Constitucional 45/04. 

Como visto (v. capítulo 1), a Reforma do Judiciário reconheceu a “vocação” da 

Justiça do Trabalho para apreciação das diversas questões relativas ao trabalho humano, pelo 

que é facilmente verificado na leitura do inciso I, que trata o tema de forma genérica 

(dissídios concernentes à relação de trabalho) e dos incisos II a VIII que discriminam, 

especificam o tema: ações sobre representação sindical, ação de indenização por dano moral 

ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, ações referente às penalidades 

administrativas, ações que envolvam exercício do direito de greve etc. 

Não trataremos dos incisos do art. 114 especificamente porque foge ao escopo 

deste trabalho, qual seja, a análise da abrangência do termo “relação de trabalho” inserta no 

inciso I, que vem causando controvérsias tanto doutrinárias quanto jurisprudenciais, havendo 

entendimentos dos mais diversos. 

Para uma análise aprofundada acerca do art. 114, I da CF/88, mister se faz a 

exposição, novamente, do seu enunciado: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 

Primeiramente, vale dizer que já houve posicionamentos, após a alteração 

constitucional ora em comento, de que não havia se operado nenhuma mudança quanto à 

competência da Justiça do Trabalho inserta no inciso I e a anteriormente definida no art. 114 

revogado. Ora, pelo estudo das diferenças entre relação de trabalho e relação de emprego, 

feito no capítulo 2, verificamos que referido posicionamento é manifestamente equivocado, 
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não havendo como prosperar, por isto repelimos tal opinião. Para ratificar, Rodnei e Gustavo 

Doreto Rodrigues asseveram: 

Não tem a menor possibilidade de prosperar o argumento de quem esteja ou venha a 
defender que as disposições dos incisos I e IX não implicaram em alteração do 
quadro competencial ‘central’ da Justiça do Trabalho (...) 

Essa interpretação apenas pode decorrer de absoluto desconhecimento das nuances 
que permearam toda a tramitação da proposta de emenda constitucional. 

A redação original do inciso I do art. 114, nos primórdios [...], reportava0se às 
‘ações oriundas da relação de emprego’. O embate político havido no curso dos 
trâmites legislativos levou a que de procedesse a modificação, para referir-se à 
‘relação de trabalho’, de sorte a propiciar exatamente uma ampliação competencial 
da Justiça do Trabalho, tornando-a abrangente de todos os conflitos que irradiassem 
direta e imediatamente das relações estabelecidas em face da prestação de trabalho 
humano.61 

Façamos agora estudo mais detalhado da abrangência do inciso I, abordando, 

primeiramente as questões pacificadas. 

3.2.1 Abrangência do termo “relações de trabalho” inserta no art. 114, I – 

Relações de Trabalho lato sensu.  

É importante que destaquemos que a competência da Justiça do Trabalho somente 

restou ampliada pela EC 45/04, não havendo nenhuma limitação, quanto à matéria que 

anteriormente já era da competência da Justiça Laboral. Este aspecto foi ressaltado, porquanto 

importante verificar que aquilo que já era da competência da Justiça especializada antes da 

Reforma do Judiciário, permaneceu nela incluída. 

Seguindo este raciocínio, é pacífico permanecer na competência da Justiça do 

Trabalho o processamento e julgamento das lides referentes às relações de emprego 

(competência material original62); bem como aquelas concernentes aos trabalhadores avulsos 

e seus tomadores de serviço (art. 643 da CLT) e quanto ao Órgão Gestor de Mão-de-Obra (art. 

643 e 652, V da CLT); os casos de pequena empreitada (art. 652, III da CLT); bem como 

aqueles referentes ao trabalhador temporário (art. 19 da Lei 6.019/74), já que, em relação aos 

mesmos, não houve nenhuma mudança de competência, apenas se reforçou a da Justiça 

Laboral. 

                                                           
61 RODRIGUES, Rodnei Doreto; RODRIGUES, Gustavo Doreto – A Nova Competência da Justiça do 
Trabalho – Uma abordagem inicial. In COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves 
(coordenadores) – Justiça do Trabalho: competência ampliada. São Paulo: LTr, 2005, p. 424-425 
62 LEITE, Carlos Henrique Bezerra – op.cit., p. 144. 
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Sendo gênero do qual relação de emprego é espécie (conforme exaustivamente 

estudado no capítulo 2), a relação de trabalho abrange diversas relações consubstanciadas no 

labor humano e o termo “ações oriundas da relação de trabalho” tem o condão de incluir 

diversos aspectos destas relações na competência da Justiça Laboral. Exemplifiquemos nas 

próximas linhas esse entendimento. 

Quanto ao trabalhador avulso, já era da competência da Justiça do Trabalho a 

apreciação de causas que tinham como pólo passivo o tomador de serviços ou o OGMO. As 

causas, no entanto, contra o Sindicato da categoria eram da competência da Justiça Comum 

Estadual. Agora, com a alteração no texto do art. 114 (especificamente tratada em seu inciso 

III), a Justiça do Trabalho passou a ser competente para a apreciação de referidas ações. 

Quanto à empreitada, não há mais a limitação de que seja pequena, para ilustrar, 

transcrevemos aresto do TRT da 23ª Região: 

EMENTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE 
TRABALHO. EMPREITADA. A ordem constitucional instituída a partir da 
Emenda Constitucional nº 45 estendeu a competência da Justiça do Trabalho para 
alcançar os dissídios oriundos das relações de trabalho e m geral, de sorte que a 
matéria a ser examinada para a fixação da competência não se centra no tamanho da 
empreitada, mas sim na condição em que nela atuava o reclamante, vez que este 
passa a ser o elemento capaz de definir a questão. O objetivo da atuação do 
reclamante, ao que se pode extrair destes autos, não era o oferecimento de mão-de-
obra de terceiros, mas sim a realização de tarefa a seu encargo, tendo, nesse mister, 
atuado pessoalmente, muito embora auxiliado por outros trabalhadores. Destarte, 
porque as condições narradas no feito identificam a existência de relação de trabalho 
entre as partes litigantes, sob a modalidade de empreitada, é da Justiça do Trabalho a 
competência para conhecer e julgar a presente demanda. Recurso obreiro provido. 
RELATOR  
JUIZ JOSÉ SIMIONI. TIPO: RO   NUM: 00632-2005-036-23-00-0NÚMERO 
ÚNICO PROC: RO - 00632-2005-036-23-00.  (grifo nosso) 

Corroborando referido entendimento, verifiquemos acórdão do TRT da 3ª Região: 

EMENTA: JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA MATERIAL FIXADA 
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45 /2004. A nova perspectiva 
constitucional enseja que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar 
todas as lides nas quais figure, de um lado, um trabalhador, este considerado na 
acepção mais ampla (e não apenas um empregado) e, de outro, um tomador dos 
serviços, mesmo que ambos não estejam vinculados pelos laços da relação 
empregatícia e independentemente da natureza jurídica do contrato. Sendo assim, a 
competência para processar e julgar reclamação que tenha por objeto o 
descumprimento do pactuado em contrato de empreitada, ajuizada pelo empreiteiro 
contra o tomador dos serviços, é da Justiça do Trabalho, sendo irrelevante o valor 
contratado para configuração da pequena empreitada prestada pelo operário ou 
artífice definida no artigo 652, "a", III, da CLT. RELATOR  
Juiz José Roberto Freire Pimenta. NÚMERO ÚNICO PROC: RO - 00456-2004-
083-03-00-2. 
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Agora também é da competência da Justiça Laboral processar e julgar ações que 

envolvam a relação de trabalho voluntário, que, antes não estava incluída na competência 

da Justiça especializada. Afirma Guilherme Guimarães Feliciano, no entanto, que deve haver 

uma “pessoalidade mínima”, no sentido de que o objeto do contrato seja uma obrigação 

pessoal de fazer; obrigação esta, ressalte-se, que pode ser fungível. 63 Exemplo de lide que 

envolva o trabalhador voluntário seria a de lesão à integridade física. 

Na mesma esteira, outra relação de trabalho que pacificamente restou incluída na 

Competência da Justiça do Trabalho, são as que envolvam relação de trabalho eventual. 

Não sendo tutelado pelo direito material do trabalho, antes do advento da EC 45/04, os 

conflitos oriundos desta relação de trabalho eram dirimidos pela Justiça Comum. 

Quanto à relação de estágio, vale dizer que, como a relação de trabalho eventual, 

era apreciada, antes da alteração competencial, pela Justiça do Trabalho apenas com o intuito 

de se perscrutar se havia uma relação de emprego forjada, e, ocorrendo, declarar a existência 

do vínculo empregatício. Agora, a competência da Justiça Laboral se firma mesmo quanto à 

relação de estágio perfeitamente válida. Exemplo de ação proposta por estagiário em face de 

seu tomador de serviços, é a referente ao seguro para cobertura de acidentes pessoais que é de 

responsabilidade da pessoa jurídica que o contrata. 64 

No que concerne à relação de trabalho cooperativado, assim como acontece na 

relação de estágio estudada acima, é competente a Justiça do Trabalho não apenas para 

verificar se há relação de emprego forjada, como também processar e julgar as demandas 

decorrentes de cooperativas de trabalho, que terão como ponto de partida a validade de sua 

constituição. Exemplo: decidir sobre dissídios decorrentes do contrato social da cooperativa. 

No tocante à relação de trabalho autônomo, trata-se de importante inovação na 

competência da Justiça Laboral que, antes, conforme acontecia com os outros tipos de relação 

de trabalho mencionados, era apenas competente para verificar se havia fraude para, então, 

reconhecer a existência do vínculo empregatício (vale observar que os Juízes do Trabalho, 

nesta investigação, fundamentam-se no art. 9º da CLT que assevera que são nulos os atos 

                                                           
63 FELICIANO, Guilherme Guimarães- Justiça do Trabalho – Nada mais, nada menos. In COUTINHO, 
Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves (coordenadores) – Justiça do Trabalho: competência ampliada. 
São Paulo: LTr, 2005, p. 126. 
64 BRANDÃO, Cláudio Mascarenhas – “Relação de Trabalho: Enfim, o paradoxo superado.” IN COUTINHO, 
Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves (coordenadores) – Nova competência da Justiça do Trabalho. São 
Paulo: LTr, 2005, p. 59. 
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praticados com o fim de fraudar a aplicação das normas da Consolidação). Assim, pacífico é o 

entendimento ser da Competência da Justiça Laboral apreciar as causas que envolvam 

profissionais liberais (como médicos, advogados, arquitetos, engenheiros etc) e seus 

tomadores de serviço. Exemplo: ação de um médico, autônomo, em face da clínica médica 

especializada que o contrata, pagando-lhe seus honorários. Vale dizer, ainda, que a 

empreitada, já estudada, assim como a locação de mão-de-obra e a representação comercial, 

são espécies de trabalho autônomo. 65 

Saliente-se, conforme aponta Carlos Henrique Bezerra Leite, que o tomador de 

serviços do trabalhador autônomo, deve ser pessoa física ou jurídica, que utiliza os serviços 

prestados como destinatário intermediário , e não final.66 Este aspecto é essencial para a 

diferenciação entre a relação de trabalho propriamente dita e a relação de consumo. 

3.2.2 Abrangência do termo “relações de trabalho” inserta no art. 114, I –

Relações de Consumo e Servidores Públicos  

Estudemos agora a competência da Justiça do Trabalho quanto às relações de 

consumo, intrinsecamente ligadas à relação de trabalho autônomo, que é questão das mais 

polêmicas, causadora de grande cizânia doutrinária e jurisprudencial. 

Vejamos o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90: 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 
ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (grifo nosso) 

Diferentemente do que ocorre na relação de trabalho, onde o tomador é o 

destinatário intermediário da prestação de serviços, na relação de consumo, conforme acima 

                                                           
65 LEITE, Carlos Henrique Bezerra – Curso de Direito Processual do Trabalho. LTr: 2005, 3ª ed., p. 161. 
66Ibid., p. 162. 
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verificado, considera-se consumidor quando a pessoa é a destinatária final de referida 

prestação de serviços. Isso significa dizer que o consumidor contrata um produto ou serviço 

não para revendê-lo, colocá-lo na cadeia produtiva67, mas para satisfazer uma necessidade 

pessoal. 

Estabelecida a primordial diferença entre relação de trabalho e de consumo, 

verifica-se que há entendimentos no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho 

abrange apenas o primeiro, permanecendo o segundo no âmbito da Justiça Estadual Comum.  

Comunga deste entendimento Lélio Bentes Correa, Ministro do TST, afirmando 

que se deve fazer uma reflexão histórico-filosófica sobre a existência da Justiça do Trabalho. 

Assevera que a legislação trabalhista surgiu como forma de limitação da exploração da força 

de trabalho alheia e que, antes a tutela que se dava apenas ao trabalhador subordinado deve se 

estender a outros, tendo em vista a evolução das relações de trabalho e o crescimento do 

mercado informal. Defende que deve haver, primordialmente, uma condição de inferioridade 

do prestador de serviços em face do tomador, para que se firme a competência da Justiça 

Laboral. E, desta forma, o profissional liberal, como o médico, engenheiro, advogado, entre 

outros, sendo “senhor dos meios e das condições da prestação contratada”, está em condição 

de igualdade, quando não de vantagem, em relação àquele que o contrata (consumidor) e, por 

isso, a competência para dirimir os dissídios envolvendo referidas relações remanesceria com 

a Justiça Comum. 68 

Neste sentido também o processualista Carlos Henrique Bezerra Leite, que 

assevera ser da competência da Justiça Comum Estadual ações que envolvam relação de 

consumo. Exemplificando seu entendimento: ação de médico– fornecedor de serviços - em 

face do paciente – consumidor de serviços. 69 

Corroborando este entendimento, transcrevemos aresto do TRT da 3ª Região 

(Minas Gerais): 

                                                           
67 FILOMENO, José Geraldo B. et alii. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
anteprojeto. São Paulo: Forense, 8ª ed. , 2004, p. 34 apud MELHADO, Reginaldo– “Da Dicotomia ao Conceito 
Aberto: As novas Competências da Justiça do Trabalho” IN COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos 
Neves (coordenadores) – Nova competência da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 323.  
68 CORREA, Lélio Bentes. “A Reforma Constitucional e a Justiça do Trabalho: Perspectivas e Desafios na 
Concretização do Ideal Legislativo” IN COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves 
(coordenadores) – Justiça do Trabalho: competência ampliada. São Paulo: LTr, 2005, p. 126. 
69 LEITE, Carlos Henrique Bezerra – op.cit. p. 162. 
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EMENTA: COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS C/C COBRANÇA. Em razão do inciso I, do art. 114 da 
Constituição Federal, incluído pela EC no. 45/2004, a Justiça do Trabalho tornou-se 
competente para julgar todas as demandas envolvendo relação de trabalho. A relação 
de trabalho possui caráter genérico, referindo-se a todas as relações jurídicas que são 
marcadas pelo fato de ter como prestação essencial aquela centrada em outra 
obrigação de fazer advinda do labor, abrangendo toda modalidade de contratação de 
trabalho humano aceitável modernamente. Não obstante, a mencionada relação de 
trabalho não se insere na situação imposta em razão do advogado e seu cliente, 
tratando-se esta entre o fornecedor (prestador de serviços) e o consumidor (cliente), 
no caso parte em processo judicial (art. 3o. e seus parágrafos da Lei no. 8.078/90), a 
quem interessa o resultado do serviço prestado em colaboração na administração da 
Justiça (efetividade do direito) e não propriamente o trabalho realizado (defesa do 
direito em juízo). 

Ainda nesta esteira, Sérgio Pinto Martins afirma que o fato do CDC, em seu art. 

3º, § 2º excluir da definição de “serviço” atividades decorrentes de relações de caráter 

trabalhista, é suficiente para afastar a competência da Justiça do Trabalho para relações de 

consumo.70 

Interessante o posicionamento do TRT da 23ª Região (Mato Grosso) que, a 

despeito de não considerar ser da competência da Justiça Laboral a apreciação de lides 

decorrentes de relação de consumo, entende que o contrato de honorários advocatícios – 

firmado entre o advogado e seu cliente – não se refere à relação de consumo, mas de trabalho, 

conforme verificamos a seguir: 

Destarte, a partir da edição da EC n. 45/2004, a Justiça do Trabalho passou também 
a ter competência para julgar as ações de cobrança de honorários advocatícios, pois 
o advogado, no seu mister não pratica relação de consumo, mas relação de trabalho, 
por impedimento legal, não podendo captar causas ou se utilizar de agenciador (Lei 
n. 8.906/94, arts. 31, § 1º e 34, III e IV). Precedentes do STJ (RESP n. 532.377 - RJ 
- Relator Min. César Asfor Rocha e RESP n. 539.077 - MS - Relator Min. Aldir 
Passarinho Júnior) 

Considerável parcela da doutrina, no entanto, entende de forma diversa, ou seja, 

que é da competência da Justiça do Trabalho apreciar causas decorrentes de relações de 

consumo, norteando-se em diversos fundamentos, conforme veremos a seguir.  

Afirma José Hortêncio Ribeiro Júnior que para a determinação da competência da 

Justiça do Trabalho é irrelevante a natureza da matéria a ser discutida, deve-se apenas 

verificar se é decorrente de uma relação de trabalho, por isso defende que não é porque uma 

relação é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor que será retirada da competência 

da Justiça Laboral. Assevera, ainda, que toda relação de consumo apresenta uma relação de 

                                                           
70 MARTINS, Sérgio Pinto apud FELICIANO, Guilherme Guimarães – “Justiça do Trabalho: Nada mais, nada 
menos” IN COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves (coordenadores) – Justiça do Trabalho: 
competência ampliada. São Paulo: LTr, 2005, p.134. 
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trabalho que lhe é antecedente e que todos os efeitos decorrentes de um contrato de prestação 

de serviços (que encerra uma relação de trabalho), serão dirimidos pela Justiça Especializada, 

inclusive ações opostas pelo consumidor em face do trabalhador (como no caso de erro 

médico).71 

Guilherme Guimarães Feliciano, por sua vez, impugnando a tese de Sérgio Pinto 

Martins acima exposta de que o conceito de “serviço” do CDC não se aplica às relações de 

trabalho e, por isso não é da Competência da Justiça Laboral a apreciação de causas de 

relações de consumo; afirma que, na verdade, o termo “relação de trabalho” inserto no CDC 

(art. 3º, §2º) desafia interpretação restritiva, porquanto é utilizado, equivocadamente, como 

sinônimo de relação de emprego. Afirma, ainda, que relação de consumo e relação de 

trabalho são duas faces da mesma moeda, sendo indissociáveis, devendo tanto as demandas 

propostas pelo trabalhador, como aquelas em face deles opostas, ser apreciadas pelo Juiz do 

Trabalho, que tem a difícil tarefa de mediar eventuais conflitos entre subsistemas tuitivos (um 

em prol do trabalhador e outro em prol do consumidor).72 

Importante a colocação de Taísa Maria Macena de Lima ao afirmar que: 

Na relação jurídica trabalhista-consumerista forma-se um só vínculo de 
atributividade entre os sujeitos (...) Essa estrutura exige uma apreciação integrada da 
relação jurídica para a solução judicial dos conflitos dela decorrentes. Por isso, a tese 
de bipartir os conflitos, levando para a Justiça comum os de natureza consumerista e, 
para a Justiça do Trabalho, os de natureza trabalhista, além de não encontrar 
respaldo no texto constitucional, dificultaria a tutela jurisidicional. O magistrado 
sempre teria uma visão fragmentada, incompleta da realidade, abstraindo elementos 
fáticos relevantes para o fenômeno litigioso (...) 

Afora isso, submeter a mesma situação litigiosa a órgãos jurisdicionais distintos (...) 
em nada ajudaria – ao contrário – na implementação de um Poder Judiciário mais 
acessível e célere.73 

Entendemos, de acordo com os posicionamentos acima, que a abrangência do 

sentido “relações de trabalho”, inserta no art. 114, I da CF/88 torna competente a Justiça 

Laboral para solucionar os dissídios decorrentes de relação de consumo, em suas duas vias – 

sendo o trabalhador-fornecedor tanto demandante como demandado, principalmente pelos 

argumentos expostos por Taísa Maria Macena de Lima, para que o Juiz não tenha uma visão 

                                                           
71 JÚNIOR, José Hortêncio Ribeiro – Competência Laboral – Aspectos Processuais. IN COUTINHO, Grijalbo 
Fernandes; FAVA, Marcos Neves (coordenadores) – Nova competência da Justiça do Trabalho. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 240-243. 
72 FELICIANO, Guilherme Guimarães – op.cit., p.136. 
73 LIMA, Taísa Maria Macena de – “O Sentido e o Alcance da Expressão ‘Relação de Tarabalho’ no art. 114, 
Inciso I, da Constituição da República (Emenda Constitucional n. 45, de 8.12.2004) “ - IN COUTINHO, 
Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves (coordenadores) – idem, p. 509-510. 
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fragmentada da lide, e para que não ocorra julgamentos contraditórios na Justiça comum e na 

Justiça do Trabalho. Ainda neste sentido, temos Ilse Marcelina Bernardi Lora74, Hugo 

Cavalcanti Melo Filho75, Rodnei e Gustavo Doreto Rodrigues76, entre outros. 

Há autores, por sua vez, que reconhecem a competência da Justiça Laboral, no 

âmbito das relações de consumo apenas quando de ação do trabalhador-fornecedor em face do 

consumidor, tal é o entendimento de João Oreste Dalazen, Ministro do TST: 

Entendo que a lide propriamente da relação de consumo, entre o consumidor, nesta 
condição, e o respectivo prestador do serviço, visando à aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor, escapa (grifo nosso) à competência da Justiça do Trabalho, 
pois aí não aflora disputa emanada de relação de trabalho. É lide cujo objeto é a 
defesa de direitos do cidadão na condição de consumidor de um serviço e, não, 
como prestador de um serviço. Afora isso, em geral a relação de consumo traduz 
uma obrigação contratual de resultado, em que o que menos importa é o trabalho em 
si. 

Entretanto, sob o enfoque do prestador do serviço (fornecedor), é forçoso convir que 
firma ele uma relação jurídica de trabalho com o consumidor/destinatário do serviço: 
um se obriga a desenvolver determinada atividade ou serviço em proveito do outro 
mediante o pagamento de determinada retribuição, ou preço.77 

Carolina Tupinambá, comungando de mesma opinião, afirma que o desafio da 

Justiça Laboral não é dirimir reclamações propostas por consumidor em face do trabalhador, 

porquanto afirma que o escopo desta Justiça Especializada é concretizar os direitos dos 

trabalhadores. Afirma que colocar aos cuidados do Judiciário ações em que o ofendido seja o 

consumidor (como no caso de erro médico) desvirtuaria seus objetivos, invertendo de ponta a 

cabeça o paradigma da hipossuficiência (pois na relação de consumo, normalmente é o 

contratante-tomador a parte que está num patamar inferior).78 

Tratemos agora da questão atinente aos servidores públicos. Como explicado no 

capítulo 2, os servidores públicos podem ser estatutários ou celetistas. Estes são 

considerados empregados e, por isto, mesmo antes da alteração competencial, já era questão 

                                                           
74 LORA, Ilse Marcelina Bernardi – “A Nova Competência da Justiça do Trabalho” – Legislação do 
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75 FILHO, Hugo Cavalcanti Melo – “Nova Competência da Justiça do Trabalho: Contra a Interpretação 
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pacificada que eles restavam amparados pela Justiça do Trabalho para a solução de seus 

litígios, competência esta que restou reforçada pela Emenda Constitucional 45/2004. 

Quanto aos servidores estatutários, vinculados à administração por uma relação de 

direito público, no entanto, há cizânia quanto à Justiça competente para apreciação dos litígios 

decorrentes da relação de trabalho estabelecida. 

Como visto no capítulo 1, numa abordagem sobre o Histórico da Justiça do 

Trabalho no Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988, a magistratura trabalhista 

declarou-se competente para apreciação das questões pertinentes aos servidores estatutários 

até decisão do STF, que decidiu pela manutenção da competência da Justiça Comum Estadual 

ou Federal, declarando inconstitucional o art. 240, “d” da Lei 8.112/90, que atribuía à Justiça 

Laboral competência para apreciar as lides oriundas das relações de trabalho de servidores 

estatuários. 

A nova redação dada ao art. 114 da CF/88, com o advento da EC 45/04, 

conferindo competência à Justiça Obreira para processar e julgar os conflitos decorrentes da 

relação de trabalho, sem nenhuma ressalva, trouxe à tona, novamente, a cizânia acerca da 

Justiça competente para dirimir conflitos envolvendo a Administração e seus respectivos 

servidores estatutários. 

No que pertine à competência quanto aos servidores estatutários, a Associação dos 

Juízes Federais do Brasil – AJUFE – propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade (sob o nº. 

3395-6/DF), em face do inciso I do art. 114, alegando inconstitucionalidade formal, 

porquanto, quando da tramitação da PEC 96/92, o texto aprovado pela Câmara restou alterado 

pelo Senado e, ao invés de retornar à Câmara para que fosse apreciada a alteração supra, o 

projeto foi encaminhado para sanção presidencial.  A seguir, o inciso I, tal como aprovado 

pelo Senado: 

art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, exceto os servidores ocupantes de cargos 
criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e 
fundações públicas dos referidos entes da Federação. (grifo nosso) 

A alegação de inconstitucionalidade formal não restou acolhida pelo STF, mas, 

sob o argumento de que a dúvida na interpretação do inciso I poderia ensejar insegurança 



47
 

jurídica, o Ministro Nelson Jobim decidiu deferir a liminar vinculando todos os órgãos do 

Poder Judiciário a uma interpretação conforme a Constituição, nos seguintes termos: 

Não há que se entender que justiça trabalhista, a partir do texto promulgado, possa 
analisar questões relativas aos servidores públicos. Essas demandas vinculadas a 
questões funcionais a eles pertinentes, regidos que são pela Lei 8.112/90 e pelo 
direito administrativo, são diversas dos contratos de trabalho regidos pela CLT. (...) 

Poderá, como afirma a inicial, estabelecerem-se conflitos entre a Justiça Federal e a 
Justiça Trabalhista, quanto à competência desta ou daquela. Em face dos princípios 
da proporcionalidade e da razoabilidade e ausência de prejuízo, concedo a liminar, 
com efeito 'ex tunc'. Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na 
redação da EC nº 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação 
dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na 
competência da Justiça do Trabalho, a ‘... apreciação... de causas que ... sejam 
instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica 
relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’ . Publique-se. 
Brasília, 27 de janeiro de 2005. Ministro NELSON JOBIM - Presidente. 79 

A questão ainda será submetida ao pleno, havendo divergências na doutrina se 

deve ou não ser confirmada a liminar concedida. Entende José Afonso Dallegrave Neto, 

advogado, que “(...) é inadmissível que os estatutários pertencentes ao Direito Administrativo 

sejam atraídos para uma justiça especializada que examina precipuamente contratos de 

trabalho”. 80 

Em sentido contrário, porém, Ilse Marcelina Bernardi Lora, Juíza do Trabalho, 

entende que há fortes razões para que o plenário do Pretório Excelso altere o entendimento 

que norteou o Ministro Nelson Jobim. Isso porque a decisão proferida monocraticamente 

baseia-se em anterior julgamento do STF quando da declaração de inconstitucionalidade do 

art. 240, alíneas “d” e “e” da Lei 8.112/90, conforme visto acima. 

Assevera que, na época, fundamentou-se que trabalhador é, de regra, aquele que 

mantém relação de emprego. Ocorre que, como visto no capítulo 2, empregado é mera espécie 

do gênero trabalhador, questão essa pacificada na doutrina e jurisprudência do país; 

fundamentou-se, também, que o regime estatuário seria incompatível com a conciliação, o que 

resta superado, com o advento da Lei 9.469/97, que autoriza a celebração de acordos pelos 

representantes da União; afirmava-se, ainda, que o texto constitucional fazia referência a 

“trabalhadores e empregadores” e a Administração não se enquadrava no último termo, o que 

                                                           
79Decisão disponível no endereço eletrônico: 
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp?s1=3395.NUME.%20E%20S.PRES.&d=DESP&dp=1 
80 NETO, José Afonso Dallegrave – “Primeiras linhas sobre a nova competência da Justiça do Trabalho fixada 
pela Reforma do Judiciário (EC nº. 45/2004)” in COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves 
(coordenadores) – Nova competência da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 195. 
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resta também superado pela modificação no texto que, agora, trata do amplíssimo gênero 

“relações de trabalho”; outro argumento utilizado, na época, foi de que o poder público não 

dispunha de representante classista na Justiça do Trabalho; como vimos no capítulo 1, a 

representação classista restou suprimida pela EC 24/99, pelo que resta prejudicada a 

invocação deste fundamento. 81 

Na mesma linha de raciocínio, temos Lélio Bentes Correa, Ministro do TST, ao 

firmar que “Não se muda algo para que permaneça como está. Assim como não se admite que 

a lei contenha expressões inúteis, a sua alteração também não poderá resultar inócua.”. 82 

Insurgindo-se contra a decisão do Ministro Nelson Jobim, temos também Carolina 

Tupinambá, que, enfaticamente, afirma: 

Ora, com todo respeito que merece ser dirigido a uma decisão emanada de um 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, sinceramente, o decisum atesta contra a 
própria imagem do servidor público. Afinal, a presunção é de que o servidor 
trabalhe, sim, apenas sendo remunerado com o dinheiro público. Se não trabalha, o 
que faz, então? Perdoem a ousadia, mas de fato, nos parece bastante infeliz a 
premissa de que o servidor não deva ser considerado um trabalhador lato sensu.83 

O advogado e professor Estêvão Mallet afirma ainda que: “Liminar deferida em 

controle concentrado de constitucionalidade, todavia, firmou interpretação em sentido diverso 

[referência à ADI 3395-6/DF], embora inexistente o requisito da pertinência temática, o que 

deve levar à extinção, sem julgamento do mérito, do processo.84 

Em defesa da competência da Justiça do Trabalho para apreciação das lides 

decorrentes do serviço público estatutário, temos ainda Taísa Maria Macena de Lima85, 

Guilherme Guimarães Feliciano86, Reginaldo Melhado87, Rodrigo Trindade de Souza88, entre 

outros. 

                                                           
81 LORA, Ilse Marcelina Bernardi – “A Nova Competência da Justiça do Trabalho” – in COUTINHO, Grijalbo 
Fernandes; FAVA, Marcos Neves (coordenadores) – Justiça do Trabalho: competência ampliada. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 201-203.  
82 CORREA, Lélio Bentes – “A Reforma Constitucional e a Justiça do Trabalho: Perspectivas e Desafios na 
Concretização do ideal Legislativo” in COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves 
(coordenadores), idem, p. 300. 
83 TUPINAMBÁ, Carolina – op.cit., p. 100. 
84 MALLET, Estêvão –  “Apontamentos sobre a competência da Justiça do Trabalho após a Emenda 
Constitucional n. 45.” – in COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves (coordenadores) – Justiça 
do Trabalho: competência ampliada. São Paulo: LTr, 2005, p. 70.  
85 Op. Cit. p.497. 
86 Op. Cit. p.116. 
87 Oop.cit., p. 326-327. 
88 Op. Cit. p.169-176. 
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3.3  Diferenciação entre os incisos I e IX do art. 114 da CF/88 

À guisa de intróito, transcrevamos o texto dos dois incisos ora em comento: 

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios;” 

(...) 

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.” 

Chegamos à natural ilação, procedendo a uma lida dos referidos textos, que o 

inciso IX é absolutamente despiciendo. Ora, se o inciso I dispõe que é da competência da 

Justiça do Trabalho o processamento das “ações oriundas da relação de trabalho”, sem 

nenhuma restrição (façamos um abstração acerca da discussão sobre os servidores públicos 

estatutários), conclui-se que o texto, pela sua amplitude, já abrangeria o disposto no inciso IX.  

Neste sentido, entende João Oreste Dalazen, que afirma haver grave contradição 

entre os incisos I e IX. Assevera o eminente Ministro que a única circunstância em que se 

compreenderia a necessidade da norma do inciso IX, seria se fosse considerado que o termo 

“relação de trabalho” do inciso I restou incorretamente utilizado, para se referir, na verdade à 

“relação de emprego”. Sustenta que este argumento não tem como prosperar, pois fazendo um 

estudo da tramitação da PEC 96/92, verifica-se que, a redação do art. 114 é realmente 

defeituosa na medida em que a necessidade do inciso IX apenas se dava quando o termo 

utilizado no inciso I era “relação de emprego”, que restou alterado para “relações de trabalho” 

após manifestação da Justiça Especializada, em especial pela ANAMATRA, conforme visto 

no capítulo 1. Alterado o inciso I, não cuidaram de modificar o inciso IX. 89 

Alguns autores, em sentido contrário, apresentam argumentos para sustentar que 

não há contradição entre os incisos I e IX. Francisco Meton Marques de Lima assevera: 

Destarte, não se conflita [o inciso IX] com o inciso I. Este fala de ações oriundas da 
relação de trabalho; o inciso sob comento [IX] refere-se a outras controvérsias 
decorrentes da relação de trabalho. Portanto, o inciso I (oriundas) traduz 
imediatidade, origem direta, cuja matéria é automaticamente da Justiça do Trabalho; 
já o inciso IX (decorrentes) traduz mediatidade, entorno, relações conexas às 
relações de trabalho, que, só por lei poderão ser atribuídas à JT. 90 

                                                           
89 Op. cit. , p. 149-151 
90 LIMA, Francisco Meton Marques de – op.cit., p. 299. 



50
 

Segue a mesma linha de raciocínio Saulo Tarcísio de Carvalho Fontes, Juiz do 

Trabalho, que exemplifica quanto ao inciso IX, possibilidade da Justiça do Trabalho apreciar 

demandas relativas ao seguro-desemprego envolvendo a Caixa Econômica Federal. 91  Na 

mesma esteira, Estevão Mallet, que cita como exemplo julgamento da legalidade dos atos 

administrativos relacionados com tomadores de serviço, que não sejam empregadores92 ; 

Lélio Bentes Correa93, Rodnei e Gustavo Doreto Rodrigues94 e Márcio Túlio Viana que, 

citando Canotilho, lembra que se deve utilizar o princípio da hermenêutica constitucional da 

máxima efetividade, atribuindo à norma o sentido que maior eficácia lhe dê. 95 

Carlos Henrique Bezerra Leite, prestigiado processualista, afirma, em seu turno, 

que se fazendo uma interpretação histórica, verifica-se que o inciso IX seria uma “norma sem 

sentido” e absolutamente inócua, pois diria o óbvio. Argumenta, no entanto, que a Justiça do 

Trabalho, de acordo com o inciso I seria competente para o processamento das lides 

decorrentes das relações de trabalho, desde que não haja lei dispondo expressamente a 

competência da Justiça Comum e, assim, firmar-se-ia a competência da Justiça Especializada 

para esses casos, somente por expressa disposição de lei posterior. Exemplifica citando o caso 

da representação comercial, no qual há lei dispondo expressamente que a competência é da 

Justiça Comum. 96 

Entendemos, como Márcio Túlio Viana, que se deve aplicar o princípio da 

máxima efetividade aos dispositivos constitucionais e, acreditamos, ainda que o inciso IX 

possa ser utilizado para dirimir questões tão polêmicas na doutrina e jurisprudência, como é o 

caso das relações de consumo, a partir da edição de lei que, expressamente confira 

competência à Justiça do Trabalho. 

3.4  Tipo de competência constante no art. 114, I da CF/88 

Vale ainda expor, neste estudo sobre o art. 114, I da CF/88 a questão referente ao 

tipo de competência nele verificada. Vimos, no intróito deste capítulo, que a competência 

                                                           
91 FONTES, Saulo Tarcísio de Carvalho – “Acidente de Trabalho – Competência da Justiça do Trabalho: Os 
reflexos da Emenda Constitucional n. 45”- in COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves 
(coordenadores) – Nova competência da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 369. 
92 Op.cit. , p. 86. 
93 Op. cit. , p. 301. 
94 Op. cit., p. 424. 
95 VIANA, Márcio Túlio – “As relações de trabalho sem vínculo de emprego e as novas regras de competência.” 
– in COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves (coordenadores) – Nova competência da Justiça 
do Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 265. 
96 LEITE, Carlos Henrique Bezerra –op.cit., p. 154. 
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pode ser fixada em razão da matéria, da pessoa, da função etc, cabe a indagação: a qual delas 

refere-se o inciso I? 

A doutrina é quase unânime ao afirmar que se trata de competência em razão da 

matéria (ex ratione materiae), que “é delimitada em virtude da natureza da relação jurídica 

material deduzida em juízo” 97 e decorrente da causa de pedir e do pedido. A alteração 

competencial apenas alterou a matéria em litígio fixadora de competência, antes relação de 

emprego e, hoje, relação de trabalho. Deve-se verificar a causa de pedir e o pedido, 

porquanto, mesmo antes da alteração competencial, não importava qual direito material 

deveria ser aplicado na solução do litígio se a CLT ou Código Civil, por exemplo, mas que a 

causa de pedir seja decorrente da relação de trabalho, conforme decidido pelo Pretório 

Excelso. 98 

Neste sentido temos Júlio César Bebber 99; Carlos Henrique Bezerra Leite100, 

Carolina Tupinambá 101; Francisco Rossal de Araújo102, e grande parte da doutrina. Em 

sentido diverso, porém, e à guisa de enriquecimento do presente trabalho, expomos o 

pensamento de José Augusto Rodrigues Pinto, que, enfaticamente, assevera: 

Não temos nenhuma dúvida em afirmar: o novo critério resultou no deslocamento 
do eixo de determinação da competência, que passou da matéria (relação de 
emprego) para a pessoa (do trabalhador). 

A sutileza da diferença de situações tem inspirado aos estudiosos o ilusório 
sentimento de que a matéria continua comandando a determinação. Cremos que 
isso decorre de não estar sendo bem percebido, vênia concessa, o fato de que a 
relação de trabalho é de conteúdo (matéria) cível, até de modo prevalente, pois de 
todos os contratos de atividade, somente o de emprego é trabalhista. Entretanto, 
todos eles têm por sujeito a pessoa do trabalhador, não mais apenas a do 
empregado, o que mostra a realidade de que o novo critério da determinação da 
competência passou a ter seu centro, ou eixo, na pessoa do trabalhador , o qual 
atrai para si toda matéria de suas relações possíveis, seja ela trabalhista (quando o 
trabalhador é empregado) ou cível (quando o trabalhador não é empregado). 103 

                                                           
97 LEITE, Carlos Henrique Bezerra – op.cit., p. 141. 
98 Nos autos do processo CJ 6959. Atente-se que, no julgamento, referia-se a causa de pedir decorrente de 
relação de emprego, o raciocínio, no entanto, é o mesmo, agora referente às relações de trabalho. 
99 BEBBER, Júlio César, “A competência da Justiça do Trabalho e a nova ordem constitucional.” - in 
COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves (coordenadores) – Nova competência da Justiça do 
Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 253. 
100 Op. cit., p. 141. 
101 Op. cit , p.  27. 
102 Op. cit. , p. 117-119. 
103 PINTO, José Augusto Rodrigues – “A Emenda Constitucional n. 45/2004 e a Justiça do Trabalho: reflexos, 
inovações e impactos.” – in COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves (coordenadores) – Justiça 
do Trabalho: competência ampliada. São Paulo: LTr, 2005, p. 230. 
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Discordamos, data vênia, do posicionamento supra. Entendemos que a 

competência é sim definida em razão da matéria em litígio, qual seja a relação de trabalho, 

onde se se verifica a causa de pedir e o pedido, conforme vimos acima. Daí porque irrelevante 

é o fato da maioria dos contratos de atividade ser disciplinada pelo Código Civil e não pela 

CLT, pois apenas se deve verificar se a causa de pedir é decorrente da relação de trabalho. 

Consideramos ainda que agora a fixação da competência ex ratione materiae, está ainda mais 

claramente definida, porque antes a Constituição se utilizava do termo “trabalhadores e 

empregadores” o que fazia com que alguns pensassem que se tratava de competência em 

razão da pessoa, não obstante já tratar de competência em razão da matéria. 

Cumpre dizer, ainda, que a competência funcional e territorial  dos órgãos da 

Justiça do Trabalho é fixada por lei, conforme leitura do art. 113 da CF/88: “A lei disporá 

sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício 

dos órgãos da Justiça do Trabalho.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho abordou precipuamente a competência da Justiça do Trabalho 

após a EC 45/04 – competência para relações de trabalho – fazendo uma análise profunda do 

disposto na principal e mais controversa disposição constitucional acerca desta competência, 

o art. 114, I da CF/88. 

Tratamos, no capítulo 1 sobre o Histórico da Justiça do Trabalho no Brasil, desde 

suas primeiras manifestações, no começo do século passado, até o advento da EC 45/04, a 

“Reforma do Judiciário”, que ampliou significativamente a competência da Justiça 

Especializada, além de trazer mudanças estruturais. 

Entendemos que o intuito do legislador foi conferir ao Judiciário Trabalhista a 

competência para apreciação das lides decorrentes de toda a gama de relações de trabalho, 

justamente por reconhecer que esse ramo do Judiciário é o mais afeto ao julgamento dos 

dissídios decorrentes da utilização do labor humano, uma vez que seus magistrados, de longa 

data apreciando causas decorrentes do contrato de trabalho, têm uma maior consciência da 

função social que lhes é designada. 

Repelimos argumentos de que a Justiça do Trabalho não será capaz de enfrentar 

esse desafio. Primeiramente, pois, como dito acima, é o ramo do Judiciário naturalmente 

vocacionado para apreciação das causas consubstanciadas no trabalho humano; além disso, 

lógica é a afirmação de que referida ampliação de competência deve ser acompanhada de um 

aumento nos investimentos desta Justiça Especializada, com vistas a viabilizar a apreciação 

das novas causas com a celeridade e simplicidade que lhe são peculiares, sob pena de o 

empregado sofrer uma demora no trâmite de seus processos, pois agora estes devem 

“disputar” espaço nas prateleiras dos fóruns trabalhistas com as demais espécies de 

trabalhadores antes não albergadas na competência da Justiça Laboral. 

A necessidade de um aumento nos investimentos da Justiça Especializada não é 

argumento plausível para que se posicione contra a alteração competencial, pois a primeira é 

simplesmente decorrência lógica da segunda. 
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Fizemos, outrossim, o imprescindível estudo acerca do conceito de relação de 

trabalho e, por via de conseqüência, diferenciando-o do significado de relação de emprego: o 

primeiro, gênero, abrange as relações consubstanciadas na utilização do esforço humano de 

um dos pólos da relação pelo outro, para a consecução de certo objetivo; o segundo, espécie, 

para que seja caracterizado, deve apresentar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, 

subordinação e não-eventualidade. 

Efetuamos sucintas, mas essenciais abordagens das principais espécies de relação 

de trabalho, como: o eventual, caracterizado, pela ausência do requisito da não-eventualidade; 

o voluntário, que não apresenta o requisito da onerosidade, realizando seu trabalho por pura 

benevolência; o autônomo, ao qual não resta presente a subordinação; o avulso, que após um 

histórico de lutas, alcançou os mesmos direitos dos empregados; os estagiários e servidores 

públicos, que, apesar de apresentarem os requisitos para que sejam considerados empregados, 

aos mesmos a regra é excepcionada devido às peculiaridades presentes em cada relação; etc. 

Ainda no que concerne à competência, entendemos, em consonância com a 

doutrina majoritária, e conforme detalhadamente abordado no capítulo 3, que no inciso I do 

art. 114 é ex ratione materiae, pelo que divergimos das correntes que entendem tratar-se de 

competência em razão da pessoa.  

Defendemos, ainda, que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar as 

causas envolvendo relações de consumo, como no caso da contratação de um médico para 

realização de uma cirurgia, nas suas duas vias, ou seja, tanto o médico demandando para 

cobrança de seus honorários como o paciente para que seja reparado por eventual erro 

médico. Entendemos desta forma para que o magistrado não tenha uma visão fragmentada da 

lide e para que não ocorra julgamentos contraditórios entre a Justiça Comum e a Justiça do 

Trabalho. 

Colocamos neste trabalho não apenas uma exposição histórica e conceitual do 

tema abordado, mas os nossos posicionamentos acerca da ampliação da competência da 

Justiça Laboral, sabedores de que há muito ainda a ser definido, porquanto, como se trata de 

tema relativamente novo, jurisprudência e doutrina, apenas com o passar do tempo, formarão 

entendimentos mais sólidos. 
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