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RESUMO 
 

 

A finalidade dessa pesquisa é desenvolver as bases teóricas da (nova) 

competência criminal da Justiça do Trabalho a partir, sobretudo, da reforma constitucional 

promovida pela Emenda nº 45, de 08 de dezembro de 2004, e ainda, sob essa perspectiva, 

apresentar as principais diretrizes e linhas principiológicas do Direito Penal do Trabalho e 

do Processo Penal do Trabalho no Brasil. 

Na primeira parte desse estudo são analisados os pressupostos hermenêuticos 

necessários à interpretação constitucional, tendo em vista que a questão de fundo está 

diretamente associada à exegese da Lei Maior. 

Na segunda parte, discute-se a competência penal-trabalhista em si, 

investigando-se historicamente a controvérsia em confronto com os atuais posicionamentos 

doutrinários e jurisprudenciais relativos ao tema, concluindo-se com a afirmação da 

unidade de jurisdição especializada para resolver também as ações oriundas de crimes 

laborais próprios. 

Na terceira parte, desenvolvem-se as questões concernentes ao Direito Penal do 

Trabalho, suas bases e diretrizes, apresentando-se então uma nova classificação doutrinária 

dos delitos, agora divididos em crimes comuns, crimes laborais próprios e crimes laborais 

impróprios, com o exame de figuras infracionais correlatas. 

Na quarta e última seção, busca-se investigar o Processo Penal aplicável no 

âmbito da Justiça do Trabalho a partir do exame das peculiaridades desse novo modelo 

processual em confronto com as garantias e os princípios legais de regência, a justificar, 

assim, esse estudo em nível de pós-graduação. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Competência – Penal – Justiça do Trabalho – Direito Penal do 

Trabalho – Processo Penal do Trabalho. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The goal of this research is to develop the theoretical basis of the (new) 

criminal competence of the Labor Court, taking into consideration, above all, the 

constitutional reform enabled by the 45th Constitutional Amendment, of December 8th, 

2004, and from this perspective, present the main lines of direction and guiding principles 

of Labor Law in its criminal and procedural context in Brazil. 

In the first part of this study, the hermeneutical assumptions essential for the 

interpretation of the Constitution will be analyzed, taking into consideration that the main 

issue is directly related to the exegesis of the Constitution. 

In the second part of this study, criminal-labor competence is debated by 

scrutinizing the historical controversy in comparison with the present positions of the 

doctrine and jurisprudence in relation to the subject matter, concluding with the 

confirmation of the jurisdiction unit specialized in resolving the law actions originated 

from proper labor crimes. 

In the third part, issues concerning the criminal consequences of Labor Law are 

explored, as well as its bases and directions, presenting a new doctrinal classification of 

felonies, currently labeled as common crimes, proper labor crimes and improper labor 

crimes, with the examination of correlated offenses. 

In the fourth and final section, the applicable Penal Procedure to the Labor Law 

field is studied starting with the particulars of this new procedure model in comparison to 

the guarantees and legal ruling principles, to justify this study in a post-graduation level. 

 

 

KEY-WORDS: Competence – Penal – Labor Court – Criminal and Procedure context of 

Labor Law. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O tema desenvolvido nesta dissertação diz respeito à expansão da competência 

material da Justiça Federal Especializada para processar e julgar as infrações penais 

oriundas da relação de trabalho. Trata-se de importante debate acerca da revalorização dos 

mecanismos de prevenção e repressão aos atentados e às violações aos direitos sociais 

fundamentais, inserindo-se, assim, no contexto da eficácia dos institutos, das normas e dos 

princípios de direito interno vigentes enquanto instrumento, em última análise, de 

efetivação dos direitos humanos. 

Há tempos, o cenário político nacional tem se ocupado de alongadas discussões 

sobre a necessidade e a viabilidade de alteração do texto da Constituição de 1988. São 

diversos os assuntos – e, dentre os de maior vulto estão, reconhecidamente, a reforma 

previdenciária, a reforma tributária, a reforma política e a reforma do Poder Judiciário, 

indispensáveis à evolução das instituições republicanas e ao amadurecimento das relações 

jurídicas e sociais subjacentes. 

Tais debates, por certo, já renderam alguns frutos, tais como fragmentárias 

emendas à Carta da República que dão, hodiernamente, novos contornos aos temas ora 

relacionados. Dentre essas medidas, sobressalta a aprovação pelo Congresso Nacional da 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 29/2000, agora vigente na qualidade de 

Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 20041, que, paralelamente a outras 

providências, redefiniu e ampliou a competência da Justiça do Trabalho para abranger-lhe 

outras situações jurídicas além daquelas originalmente previstas no art. 114 da Lei Maior. 

Como em qualquer inovação legislativa, a reforma constitucional suscita 

dúvidas entre os doutrinadores e aplicadores do Direito, especialmente quanto ao alcance 

dos seus novos dispositivos. 

Nesse sentido, mesmo sob o jubileu do seu quarto aniversário, ainda se 

apresentam como desafio aos estudiosos, por exemplo, as disposições dos incisos III e VII 

do novel art. 114, que tratam, respectivamente, das ações sobre representação sindical 

(entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores) e 

daquelas relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos 

de fiscalização das relações de trabalho. 

O próprio inciso I do dispositivo ainda tem proporcionado embates doutrinários 

profundos, convidativos à revisitação dos alicerces do Direito Laboral: a reforma de 

                                                
1 Publicada no D.O.U em 31/12/2004. 
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dezembro de 2004, ao proclamar a competência da Justiça Especializada para o 

processamento e julgamento das “ações oriundas da relação de trabalho”, abarcou 

quaisquer litígios que envolvam prestação de serviços (ainda que executados por 

trabalhadores eventuais ou autônomos) ou, ao revés, mantém-se a idéia original, agregada 

ao texto de 1988, de que somente estão sujeitos à Justiça Obreira os dissídios entre 

empregados e empregadores, nascidos no bojo da relação empregatícia? O conceito de 

“ação oriunda” inserido naquela norma correlaciona-se apenas às demandas judiciais de 

caráter patrimonial ou também absorve os litígios de natureza penal? 

Ao que parece, essas e outras questões ainda estão longe de pacificação 

doutrinária ou pretoriana, reclamando maior maturação dos vários entendimentos até então 

publicados ou defendidos.2 

É certo, todavia, que não se pode debater propostas ignorando a história e a 

realidade presente, que revelarão, após acurada análise, o que deve ser mudado e aquilo 

que se deve preservar dessa nova leitura do texto da Constituição. A reforma de 2004 tem 

por reconhecido propósito o aperfeiçoamento do modelo judiciário brasileiro; mas não se 

pode fechar os olhos para as conquistas já sedimentadas na Carta Magna de 1988, 

derivadas de experiências constitucionais pretéritas e que muito auxiliarão na análise de 

novos e de renovados temas. 

A esse respeito, aliás, bem discorre Ives Gandra da Silva Martins Filho3 sobre a 

importância da História ao cientista social, assim considerada como seu mais legítimo 

laboratório de pesquisas. As lições do passado devem sempre ser aproveitadas para a 

verificação de quais modelos deram certo e quais se mostraram inapropriados para a 

regulamentação da vida em sociedade – e somente a partir desse exame é que se pode 

propor um aperfeiçoamento do sistema vigente sem que se incorra na inadmissível 

irresponsabilidade de se editar normas jurídicas de caráter meramente experimental, 

sujeitando a vida de milhões de pessoas a um temerário balão-de-ensaio normativo. 

É desse inspirador pensamento e do desafio por ele proporcionado que se 

objetiva, nesse trabalho de pós-graduação, investigar, histórica e axiologicamente, os 
                                                
2 Nesse sentido, veja-se, à guisa de exemplo, a revitalizada polêmica sobre o alcance da competência 

justrabalhista para executar contribuições  previdenciárias decorrentes de decisões declaratórias de 
vínculo empregatício. A questão, mesmo já posta, há muito, pela  Emenda Constitucional nº 20/1998 (e, 
agora, reafirmada  no inciso VIII do art. 114 da CF), permanece,  mais do que nunca, em aberto, 
sobretudo após as recentes notícias de que a Suprema Corte adotará súmula vinculante restringindo tais 
casos de cobrança.  (Brasília,  11  set.  2008.  Notícias  STF.  Súmula  Vinculante  limitará  competência  
da  Justiça  do Trabalho para cobrança de contribuição previdenciária. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=95896&caixaBusca=N>. Acesso 
em: 14 nov. 2008. 

3 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Evolução Histórica da Estrutura Judiciária Brasileira. 
Planalto. Brasília, set. 1999. Revista Jurídica Virtual nº 5. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/revista/REV_5/evol_historica.htm>. Acesso em: 28 set. 1999. 
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(novos) modelos constitucionais inaugurados pela Emenda nº 45/2004, não escapando de 

suas fronteiras a intrincada questão da competência criminal da Justiça Especializada 

Trabalhista. 

Para tanto, na primeira parte dessa obra, serão efetuados os levantamentos 

teóricos necessários à formulação de uma moderna hermenêutica constitucional, a partir da 

análise dos métodos e dos princípios de interpretação mais adequados a uma releitura da 

letra posta na Carta Magna, segundo o pensamento de estudiosos como Virgílio Afonso da 

Silva, Willis Santiago Guerra Filho, Gomes Canotilho e Inocêncio Mártires Coelho. 

A identificação desses elementos instrumentários permitirá, na segunda parte 

desse estudo, examinar de forma mais precisa o alcance da reforma constitucional 

promulgada em dezembro de 2004, especialmente sob a ótica da competência penal da 

Justiça do Trabalho. 

É verdade que a questão de fundo não é nova, embora nunca tenha se 

consolidado definitivamente na doutrina ou encontrado entendimento absoluto na 

jurisprudência. Todavia, com a ainda recente reforma promovida pela Emenda nº 45, os 

debates sobre o assunto recobraram volume, reacendendo a discussão que estava, de certo 

modo, dissipada sob a égide do texto anterior. 

Nesse sentido é que, partindo-se de um levantamento historiográfico do 

surgimento e do desenvolvimento da Justiça do Trabalho no Brasil (inclusive dos 

antecedentes legislativos que precipitaram a promulgação da Reforma do Judiciário), são 

confrontadas as diversas posturas doutrinárias e jurisprudenciais sobre a polêmica 

competência penal-trabalhista, com destaque para a recente tomada de posição, a respeito 

do tema, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI nº 3.684/2006). 

De todo modo, não se pode dar por encerrado o diálogo em função de um ou de 

outro argumento, pois a dificuldade de se estabelecer, com cientificidade, uma solução 

geral unificadora denuncia quão prematura é a proclamação absoluta de uma única leitura 

do texto constitucional, a revelar-se inadequada ao espírito reformador da Lei Maior e, por 

isso, distante dos anseios históricos de Justiça da coletividade. 

Justifica-se, assim, esse estudo pelo caráter permanentemente dialógico do 

tema, que deve ser renovado dia-a-dia na busca de mecanismos mais eficientes para a 

estabilização pacificadora das relações sociais trabalhistas. 

Paralelamente a essa importante discussão, não se pode olvidar que a tarefa de 

se fixar as bases teóricas dessa nova competência implica estabelecer os limites da atuação 
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da Justiça do Trabalho, compatibilizando-a com os princípios já consagrados no Processo 

Penal e, também, no Processo Trabalhista. 

Assim sendo, permanecem sob a inquietude da reflexão dos juristas as 

perguntas diretivas do tema exposto: após a reforma de dezembro de 2004, é a Justiça do 

Trabalho competente para conhecer e julgar ações penais decorrentes da relação de 

emprego? Qual é a extensão do conteúdo normativo da regra contida no art. 114, inciso I, 

da Constituição Federal? A tutela penal da relação de trabalho e das suas próprias 

conjecturas (v.g. criminalização do assédio sexual ou da redução à condição análoga à de 

escravo) se insere, hoje, no universo da competência da Justiça Comum/Federal ou, pós-

emenda, firma-se sob as atribuições da Justiça Especializada? O desenvolvimento do 

processo criminal nesse ramo da Justiça deve observar as disposições legais ordinárias ou, 

ao revés, devem ser compatibilizados os princípios e as normas processuais penais e 

trabalhistas na formulação de um novo Processo Penal? 

Diante dessas incertezas, objetivou-se desenvolver, na terceira e na quarta 

partes dessa dissertação, os fundamentos do Direito do Trabalho e do Processo do Trabalho 

em paralelo ao do Direito Penal e do Processo Penal, a fim de se estabelecer, a partir dessa 

confluência de idéias, as bases teóricas e as diretrizes fundamentais do Direito Penal do 

Trabalho e do Processo Penal do Trabalho no Brasil, Segundo, como se verá, a atribuição 

que o legislador constituinte conferiu à Justiça Especializada para conhecer e julgar 

quaisquer ações decorrentes da relação laboral. 

Desse modo, encontra também razão esse estudo na necessária sistematização e 

integração multidisciplinar, sob uma mesma unidade científica, dos ramos do Direito 

Constitucional, do Direito do Trabalho, do Direito Penal e do Direito Processual que 

favoreçam uma teoria geral do delito a partir do fenômeno jurídico qualificado pela relação 

de trabalho e pelo exercício da jurisdição segundo os parâmetros constitucionais do devido 

processo, do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural. 
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1. DOS PRESSUPOSTOS HERMENÊUTICOS NECESSÁRIOS À 

INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

 

1.1 Da Interpretação da Norma Constitucional como Tarefa Magna do Jurista 

É sabido que o Direito é resultado da ação normativa do homem sobre as suas 

próprias condutas sociais, a fim de se preservar, em concreto, o ideal de Justiça perseguido 

pela coletividade. É, por assim dizer, reflexo da cultura, instrumentalizada com a 

linguagem, cuja compreensão somente pode ser alcançada sob determinado contexto 

histórico. 

Direito e linguagem guardam, portanto, íntima e indissolúvel relação, na 

medida em que ambos expressam, por signos ou simbolismos, significados de ordem 

cultural. 

Nesse contexto, não é errado afirmar que a experiência jurídica não é somente 

uma experiência lógica ou axiológica, mas é, sobretudo, dialógica, porquanto envolve 

interlocutores sociais em suas variadas e múltiplas relações. 

O diálogo jurídico é tonificado pelo poder. Em toda norma jurídica está latente 

uma vontade, emanada de uma autoridade social – o Estado, por excelência – dirigida a 

seus destinatários, sujeitos dessa relação. Compreender os exatos limites dessa vontade 

jurídica não é tarefa simples, já que não se resume à mera interpretação do sentido (léxico) 

das palavras, constantes de texto escrito normativo (lei), mas reclama do intérprete a 

adequação lógica entre as diversas normas até então editadas, segundo a concepção 

sistemática que se deve fazer presente na noção de ordenamento jurídico. Por outro lado, 

não se pode negar que o propósito da lei está associado a um valor que transcende a 

percepção individualista dos seus destinatários, encontrando fôro na consciência coletiva, 

ambientalizada historicamente. 

Em face da reconhecida dificuldade desse trabalho, fez-se necessário 

desenvolver uma teoria científica da arte de interpretar, teoria essa a que se denominou 

hermenêutica jurídica4. Entretanto, a busca por um arsenal principiológico capaz de 

                                                
4 Carlos Maximiliano relembra como o vocábulo hermenêutica – do grego hermeneutiké téchné, arte de 

interpretar; hermenéuó: interpreto (ciência da interpretação das leis); interpretação do sentido das 
palavras; arte de interpretar leis – designava principalmente a arte de interpretar a Bíblia (interpretação 
dos textos sagrados). Com o tempo, passou a designar também o conjunto de princípios gerais que o 
exegeta deve seguir para interpretar a lei no caso concreto. A hermenêutica jurídica, dessa forma, tem por 
objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das 
expressões do Direito, compondo, assim, uma verdadeira teoria científica da arte de interpretar. Em 
essência, pode-se dizer que a ciência da interpretação do Direito chama-se hermenêutica e a interpretação 
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assegurar a adequada interpretação das regras à vista dos casos concretos nem sempre 

produz resultados frutíferos, revelando sua maior resistência diante dos preceitos de caráter 

constitucional – que exigem do exegeta, seguramente, o máximo esforço interpretativo, 

haja vista o elevado grau hierárquico dessas normas no ordenamento legislado.5 

A constante edição de novos diplomas, a seu turno, tende a agravar as 

dificuldades de interpretação da legislação vigente, mormente quando constituem reformas 

pontuais ou fragmentárias a textos codificados ou já consolidados. A manutenção da 

harmonia interna do sistema jurídico, em casos tais, convoca o estudioso à necessária 

análise da aplicação das leis, bem como sua correspondência com o novo modelo social 

representado pela inovação legislativa, na árdua tarefa de identificação da mens legis. 

É sob essa ótica que a aprovação pelo Congresso Nacional da Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) nº 29/2000, agora vigente na qualidade de Emenda 

Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004 – conhecida comumente como “Reforma 

do Judiciário” – trouxe diversos desafios de interpretação e sistematização das novas (e 

antigas) disciplinas constitucionais. 

O sucesso dessa empreitada, como alhures sublinhado, requer maturação e 

prudência, a fim de que as conclusões interpretativas estejam alicerçadas em pilares 

principiológicos convincentes e adequados aos anseios sociais. A ânsia exegética, baseada 

apenas em intuições pessoais ou em casuísmos forenses – escapando, assim, do rigor 

científico esperado – poderá tornar a questão ainda mais nebulosa, agravando a dificuldade 

de compreensão dos novos dispositivos e ocasionando nocivo descompasso entre a 

interpretação da lei e sua efetiva finalidade. 

                                                                                                                                              
jurídica nada mais é do que a aplicação dos princípios da hermenêutica ao caso concreto. O verdadeiro 
objetivo da hermenêutica jurídica é, na visão de Maximiliano, fixar os princípios que regem a 
interpretação das leis em geral, ao passo que a interpretação propriamente dita consiste em determinar o 
sentido e o alcance de uma determinada lei. (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do 
Direito. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, passim). 

5 Ao analisar a promulgação do novo texto de 1988, Willis Santiago Guerra Filho bem deixou assentada a 
grandeza da hermenêutica constitucional, sem ignorar a dificuldade desse estudo, salientando, na 
oportunidade, que: “A entrada em vigor de uma nova Constituição no Brasil trouxe consigo a exigência 
de renovação também no plano doutrinário do direito em nosso país, já que a partir de agora se entende 
haver definitivamente modificado a demarcação do espaço em que se desenvolve a atividade jurídica. Se, 
por um lado, contudo, a perspectiva de trabalhar em um contexto bastante modificado e cheio de 
novidades é extremamente estimulante, por outro, o operador jurídico pode, com razão, sentir-se também 
intimidado diante da tarefa gigantesca com que se depara, quando se lhe põe em mãos, sem maiores 
explicações, um texto constitucional desconhecido, voltado para a instauração de novas práticas 
institucionais. É aí que se mostra, com toda clareza, o papel a ser desempenhado pelo teórico do direito, a 
quem cabe fornecer meios para o entendimento desse material jurídico inédito. Urge, portanto, tematizar 
o problema, ainda pouco explorado entre nós, do método adequado para se interpretar uma Constituição, 
tal como a que recebemos no Brasil, com o intuito de fornecer a necessária legitimidade ao ordenamento 
jurídico, para o que deve servir de instrumento de radicais transformações no País.” (GUERRA FILHO, 
Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 115). 
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Por outro lado, como bem adverte Virgílio Afonso da Silva, é necessário 

abandonar as arcaicas formas de interpretação constitucional, fundadas nos tradicionais 

cânones sistematizados por Savigny durante o século XIX (v.g. interpretação gramatical, 

lógica, histórica ou sistemática), para encontrar mecanismos mais modernos à exegese da 

Lei Maior – e sob esse aspecto, nas palavras do insigne estudioso, “ser moderno é, em 

suma, falar em métodos e princípios de interpretação exclusivamente cosntitucional”.6 

O jurista Carlos Maxilimiano, discorrendo mais uma vez sobre a difícil e 

delicada tarefa enfrentada pelo intérprete, já chamava a atenção daqueles que desejam 

assumir esse desafio, alertando-os aos mais comuns vícios de interpretação e aplicação do 

Direito, in verbis: 

 

“Cumpre evitar, não só o demasiado apego à letra dos dispositivos, como 
também o excesso contrário, o de forçar a exegese e deste modo encaixar na 
regra escrita, graças à fantasia do hermeneuta, as teses pelas quais este se 
apaixonou, de sorte que vislumbra no texto idéias apenas existentes no próprio 
cérebro, ou no sentir individual, desvairado por ojerizas e pendores, entusiasmos 
e preconceitos. ´A interpretação deve ser objetiva, desapaixonada, equilibrada, às 
vezes audaciosa, porém não revolucionária, aguda, mas sempre atenta 
respeitadora da lei`. (Francesco Ferrara - Trattato di Diritto Civile Italiano, 
1921, vol. I, p. 206.) 
(...) 
Em verdade, o trabalho do intérprete pode ser viciado, não só pelas causas 
apontadas, como também por qualquer prevenção, ou simpatia, que o domine, 
sem ele o perceber talvez, relativamente à parte, por sua classe social, profissão, 
nacionalidade ou residência, idéias religiosas e políticas. O homem é levado à 
solidariedade com outro, ou à ojeriza deste, pelos sentimentos imperceptíveis 
que lhe despertam a tradição histórica, a hereditariedade, o meio familiar ou 
escolar em que foi educado. Por isso é condescendente, ou severo demais, sem o 
saber. 
(...) 
Também a posição do intérprete contribui para a defesa de proposições inexatas. 
O advogado propugna a tese que melhor aproveita ao constituinte; o político, a 
que convém ao seu partido; o juiz sente-se preso pela idéia sustentada em 
processo anterior; o prático apega-se aos precedentes; o divulgador alvissareiro 
de uma doutrina nova, dificilmente a repudia depois, não condescende em 
despojar-se da glória da descoberta ou primazia; o escritor, criticado 
vigorosamente, não mais abandona os seus paradoxos vistosos, nem os 
cintilantes sofismas enganadores. 
(...) 
Deve o intérprete, acima de tudo, desconfiar de si, pesar bem as razões pro e 
contra, e verificar, esmeradamente, se é a verdadeira justiça, ou são idéias 
preconcebidas que o inclinam neste ou naquele sentido. (...) 
Esteja vigilante o magistrado, a fim de não sobrepor, sem o perceber, de boa fé, o 
seu parecer pessoal à consciência jurídica da coletividade; inspire-se no amor e 
zelo pela justiça, e ´soerga o espírito até uma atmosfera serena onde o não 
ofusquem as nuvens das paixões.`” 7 

 

                                                
6  SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação Constitucional e Sincretismo Metodológico. In: SILVA, 

Virgílio Afonso da (Organiz.). Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116. 
7 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 103-105. 
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Sob essa inspiração e com a pendência necessária é que serão (e deverão ser) 

discutidas algumas das hipóteses de hermenêutica constitucional, cujas conclusões haverão 

de auxiliar na interpretação dos inovadores preceitos contidos na Emenda nº 45/2004, 

especialmente no que se refere ao (re)novatório implemento da competência criminal da 

Justiça do Trabalho. 

 

 

1.2 Das Estruturas Fundamentais à Interpretação Jurídica: Métodos, Regras e 

Princípios 

Todo conhecimento científico é metódico. Não há ciência sem método, porque 

o conhecimento científico é, por definição, um “saber metodicamente fundado, 

demonstrado e sistematizado”, como ressalta Maria Helena Diniz.8 

A ciência reclama do seu operador disciplina espiritual, pois o verdadeiro 

cientista deve manter, sempre, um padrão mínimo de organização de raciocínio, diante do 

objeto conhecido e de suas manifestações, a fim de alcançar-lhe a exata essência ou seu 

conceito. É nesse contexto que se insere a idéia de método, como bem salienta a renomada 

jurista, in verbis: 

 

“(...) o método é a garantia de verdade de um conhecimento. Método é a direção 
ordenada do pensamento na elaboração da ciência. Logo, a ciência requer uma 
atividade ordenada segundo princípios próprios e regras peculiares. É ele que 
guia a investigação científica, provando que o resultado de suas pesquisas é 
verdadeiro.” 9 

 

Se, de um lado, o método se põe ao cientista como o caminho adequado, 

necessário e suficiente para se alcançar uma verdade, de outro é inegável que esse trajeto 

somente pode ser percorrido sob a baliza de normas de direção, a que se podem denominar 

princípios. Os princípios são estruturas indispensáveis ao saber científico, constituindo 

juízos fundamentais sobre os quais se edificará o conhecimento metodológico do objeto. 

Nas lições de Miguel Reale: 

 

“(...) toda forma de conhecimento filosófico ou científico implica a existência de 
princípios, isto é, de certos enunciados lógicos admitidos como condição ou base 
de validade das demais asserções que compõem dado campo do saber. (...) 
podemos dizer que os princípios são ´verdades fundantes` de um sistema de 
conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido 

                                                
8 DINZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 

p. 18. 
9 Ibid. 
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comprovadas, mas também por motivos de ordem prática operacional, isto é, 
como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da praxis.” 10 

 

A transposição dos conceitos de método e princípios para a Ciência do Direito 

encontra na hermenêutica sua melhor via de acesso. Não por outra razão, costuma-se 

definir hermenêutica como o conjunto de métodos e princípios aplicáveis para se 

determinar, diante do caso concreto, o sentido e o alcance das expressões jurídicas. 

Antes, entretanto, de se iniciar a investigação dos princípios e métodos de 

hermenêutica constitucional, é recomendável buscar, mais uma vez, nas ponderações de 

Willis Santiago Guerra Filho, as peculiaridades da interpretação das normas 

constitucionais em face de normas de escalão inferior na ordem jurídica, assim 

consignadas, in verbis: 

 

“Normas constitucionais assumem o caráter, em geral, de princípios, enquanto as 
demais normas costumam adotar a estrutura de regras (...) e, se para essas 
últimas os cânones tradicionais da hermenêutica jurídica bastam para aplicá-las 
de forma adequada, para aqueles os mesmos cânones são necessários mas não 
suficientes. Isso pelo simples motivo de que a elas próprias faltam normas 
superiores, como elas são para as demais normas, para ajudar na determinação de 
seu alcance e significado. 
(...) 
Daí a importância bem maior da dimensão pragmática para a ´linguagem 
constitucional`, pois, se as suas normas são muito pouco esclarecidas por meio 
do procedimento formal (sintaxe), de determinação da validade por remissão a 
normas (indubitavelmente), de grau superior, o que vai mesmo prevalecer são as 
significações emanadas da situação comunicativa, da interação entre os usuários 
da linguagem.” (grifos nossos) 11 

 

A ressalva feita pelo doutrinador é muito relevante, pois não se pode – como 

com acerto se defende – dar tratamento hermenêutico idêntico a classes normativas 

diversas (rectius, regras e princípios), posto se distinguirem sob, pelo menos, dois pontos 

de vista: 

 

a) Quanto à sua estrutura lógica e deontológica – as regras estão vinculadas a fatos 

hipotéticos específicos (fattispecie ou Tatbestande) que revelam um fundo operativo-

normativo (a noção de obrigação, proibição e permissão), enquanto os princípios não se 

reportam a qualquer fato em particular, transmitindo uma prescrição programática 

genérica, para ser realizada na medida do jurídico e do faticamente possível. 

 

                                                
10 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 303. 
11 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica, p. 126-127. 
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b) Quanto à técnica de aplicação – os princípios normalmente colidem entre si, diante de 

casos concretos (v.g. princípio da segurança e princípio da liberdade; princípio da isonomia 

e princípio da proteção), cabendo ao operador do Direito realizar o devido “sopesamento”, 

a fim de aplicar o mais adequado. Cabe ressaltar que, apesar de circunstancialmente 

contraditórios, os princípios não deixam de integrar a ordem jurídica. Já as regras somente 

são válidas enquanto não conflitarem com outras de grau superior12, existindo sempre 

mecanismos institucionais que garantem e impõem um consenso racional entre as 

disposições em conflito. Pode-se concluir, assim, que no ordenamento não existem duas 

regras conflitantes: ou se trata de uma antinomia aparente (ou ilusória) ou uma delas não 

tem vigência.13 

A respeito da diferença de aplicação entre regras e princípios, é imperioso 

registrar, complementarmente, o pensamento de Guerra Filho, que, com a costumeira 

lucidez, leciona, in verbis: 

 

“Uma constatação que se faz absolutamente necessária, no que toca à natureza 
diversa de regras e princípios, dá-se quando ocorre um choque entre suas 
disposições. Assim, caso sejam duas regras que dispõem diferentemente sobre 
uma mesma situação, ocorre um excesso normativo, uma antinomia jurídica, que 
deve ser afastada com base em critérios que, em geral, são fornecidos pelo 
próprio ordenamento jurídico, para que se mantenha sua unidade e coerência. 
Essa, aliás, são exigências que podem decorrer da própria isonomia, com seu 
imperativo de que se regulem igualmente situações idênticas. 
Já com os princípios tudo se passa de modo diferente, pois eles, na medida em 
que não disciplinam nenhuma situação jurídica específica, considerados da 
forma abstrata como se apresentam para nós no texto constitucional, não entram 
em choque diretamente, são compatíveis (ou ´compatibilizáveis`) uns com os 
outros. Contudo, ao procurarmos solucionar um caso concreto que não seja 
resolvido de modo satisfatório aplicando-se-lhe as regras pertinentes, inquirindo 
dos princípios envolvidos no caso, logo se percebe que esses princípios se acham 
em um estado de tensão conflitiva, ou mesmo em rota de colisão. A decisão 
tomada, em tais casos, sempre irá privilegiar um (ou alguns) dos princípios, em 
detrimento de outro(s), embora todos eles se mantenham íntegros em sua 
validade e apenas diminuídos, circunstancial e pontualmente, em sua eficácia.” 14 

 

                                                
12 O critério hierárquico é o mais importante para a resolução das antinomias, mas, como ressalta Maria 

Helena Diniz, esse não é o único, pois embora seja o mais sólido, em relação aos demais critérios 
(cronológico e da especialidade), “nem sempre por ser o mais potente é o mais justo (...) É preciso não 
olvidar que, havendo antinomia, ou mesmo lacuna de conflito, em casos excepcionais, o valor ´justum` 
deverá lograr entre duas normas incompatíveis, devendo-se seguir a mais justa ou a mais favorável, 
procurando salvaguardar a ordem pública ou social” (DINIZ, Maria Helena. Conflito de Normas. 4ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2001, p. 40). 

13 A questão é ora posta sob a exclusiva perspectiva do sistema jurídico como subsistema normativo 
positivado. É claro que, diante de uma concepção tridimensional do fenômeno jurídico, os subsistemas 
fático e valorativo exigirão do intérprete uma tomada de posição diferenciada, sobretudo a partir de uma 
visão dialética integradora destinada a uma correta conformação da tríade fato-valor-norma. 

14 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica, p. 147-148. 
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Para o célebre constitucionalista J. J. Gomes Canotilho15, as normas-regra 

distinguem-se das normas-princípio pelos seguintes critérios: 

 

a) Pelo grau de abstração: os princípios são normas abstratas e de formulação vaga. Não 

fazem, assim, referência a nenhuma hipótese-normativa, porquanto expressam valores, 

jamais fatos em si mesmos. 

 

b) Pelo grau de determinabilidade de aplicação: as normas-regra são de fácil aplicação, 

justamente porque expressam, em sua estrutura, uma situação fática delimitada e pré-

definida. Os princípios, a seu turno, somente são aplicáveis com o auxílio de outros 

princípios ou regras. 

 

c) Pelo conteúdo de informação: os princípios expressam valores e, por isso, seu conteúdo 

é de maior aplicação do que o das regras, somente aplicáveis aos fatos nelas tipificados. 

 

d) Pela separação “onto-lógica” radical: os princípios têm essência (e existência) diversa 

das regras, pois eles podem existir implicitamente no ordenamento (algo inadmissível para 

elas). De outro lado, as regras jamais podem ser conflitantes entre si, enquanto que o 

conflito entre princípios não constitui anomalia no sistema; ao revés, tal situação é algo 

corriqueiro, e que se não percebemos tanto quanto poderíamos é porque não estudamos o 

direito com o instrumental teórico adequado. 

 

À vista dessas sensíveis diferenças entre normas-regra e normas-princípio, 

sobretudo no que toca à sua distinção ontológica/deontológica, pode-se concluir que, como 

pressuposto hermenêutico, não haverá, em nenhuma hipótese, conflito entre uma regra 

e um princípio, em se considerando que cada qual pertence a uma categoria normativa 

autônoma. O conflito ocorrerá, se o caso, entre um princípio e outro que esteja 

concretizado em uma regra, jamais diretamente entre aquele e essa última. 

Feitas essas importantes e prévias considerações, passemos, agora, à análise dos 

métodos e dos princípios de interpretação constitucional. 

 

 

 

 

                                                
15 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, passim. 
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1.3 Dos Métodos de Interpretação Constitucional 

A questão dos métodos (e, também, dos princípios) para interpretação do texto 

constitucional não é tranquila, seja na doutrina, seja na prática jurisprudencial. Em 

verdade, a pluralidade metodológica não pode ser resolvida no plano da normatização 

positiva, uma vez que se insere na própria essência hermenêutica, e não no objeto a ser 

conhecido. 

Nesse contexto, já salientava Hans Kelsen, em sua notória “Teoria Pura do 

Direito”, que, in verbis: 

 

“(...) de um ponto de vista orientado para o Direito positivo, não há qualquer 
critério com base no qual uma das possibilidades inscritas na moldura do Direito 
a aplicar possa ser preferida à outra. Não há absolutamente qualquer método - 
capaz de ser classificado como de Direito positivo - segundo o qual, das várias 
significações verbais de uma norma, apenas uma possa ser destacada como 
´correta` - desde que, naturalmente, se trate de várias significações possíveis: 
possíveis no confronto de todas as outras normas da lei ou da ordem jurídica. 
(...) Todos os métodos de interpretação até ao presente elaborados conduzem 
sempre a um resultado apenas possível, nunca a um resultado que seja o único 
correto.” (grifo nosso) 16 

 

Sob esse mesmo prisma, questiona-se Inocêncio Mártires Coelho a quais 

resultados, sujeitos ao mínimo controle, poderemos chegar partindo de métodos tão 

semelhantes, formulados sob denominações “esotéricas” (v.g. métodos tópico-

problemático, hermenêutico-concretizador, científico-espiritual ou normativo-

estruturante) e que, por vezes, mais confundem do que acalmam o coração daqueles que se 

aventuram na laboriosa tarefa de desvendar o sentido do Direito. E, assim arremata, in 

verbis: 

 

“Como usar a velha tópica jurídica, se não existe acordo nem mesmo sobre o que 
significam os seus topoi e se todos os que dela se utilizam o fazem na exata 
medida em que, para qualquer problema, essa vetusta senhora fornece 
enunciados a gosto do freguês?”  17 

 

Essas ressalvas confirmam a dificuldade não só de se estabelecer, 

doutrinariamente, um arsenal metodológico e principiológico para a interpretação das 

normas constitucionais, como também alertam para o delicado processo de seleção do(s) 

método(s) mais adequado(s), dentre os possíveis, que permita(m) a exata compreensão do 

texto de Lei Maior. 

                                                
16 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª ed. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998, p. 391-392. 
17 COELHO, Inocêncio Mártires. Métodos e Princípios da Interpretação Constitucional. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, Renovar, vol. 230, p. 164, out-dez. 2002. 
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Para alcançar os fins pretendidos nesse estudo, serão exibidos, ainda que 

resumidamente, os métodos interpretativo-constitucionais mais utilizados pelos intérpretes 

e aplicadores da Constituição, observando-se, na espécie e mais uma vez, as bases do 

pensamento de Mártires Coelho18: 

 

1.3.1 Método Jurídico ou Hermenêutico Clássico 

Os adeptos desse método entendem que, em sendo a Constituição 

essencialmente uma lei, deve ser interpretada tal e qual, segundo as regras tradicionais de 

hermenêutica (interpretação filológica, lógica, histórica, teleológica etc.) Sua crítica reside, 

entretanto, no fato de a Lei Fundamental ficar sujeita, sob essa vertente, a modificações 

subterrâneas, de viés interpretativo, comprometendo, assim, a sua precípua finalidade 

estabilizadora. Ademais, à vista desse método, diz-se que o juiz, ao invés de servo, passa à 

condição de senhor da Constituição, sobrepondo-se, assim, aos anseios da própria 

coletividade histórica. 

 

1.3.2 Método Tópico-Problemático 

Para aqueles que admitem esse método, a Constituição é um sistema aberto de 

normas (regras e princípios) e, por isso, admite (para não se dizer “exige”) distintas 

interpretações. Considerando-se que cada questão constitucional permite mais de uma 

resposta, somente pela tópica (técnica do pensamento problemático) é que se pode 

alcançar, de forma mais adequada, o verdadeiro sentido da Lei Maior. 

Sob esse prisma, as normas constitucionais têm estrutura normativo-material 

aberta, fragmentária e indeterminada, e, por isso, revelam-se muito mais problemáticas do 

que sistemáticas, reclamando, assim, uma interpretação dialógica; vale dizer, deve-se 

aceitar como igualmente válidos e até que sejam vencidos pelo melhor argumento todos os 

topoi (ou “fórmulas de busca”) que, racionalmente, venham a ser postos a confronto 

perante a comunidade hermenêutica. 

À vista do método tópico-problemático, todo aquele que participa do debate 

hermenêutico em torno da Constituição está (moralmente) obrigado a respeitar o seu 

resultado, ao invés de se insurgir contra o objeto da interpretação. 

Esse método, entretanto, sofre críticas porque dissolve a normatividade 

constitucional na política e na sua discursiva e divergente interpretação. 

 

 

                                                
18 COELHO, Inocêncio Mártires. Métodos e Princípios da Interpretação Constitucional, p. 165-176. 
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1.3.3 Método Hermenêutico-Concretizador 

Semelhante ao método tópico-problemático, o método hermenêutico-

concretizador está fundado na idéia de que a análise de qualquer texto normativo (inclusive 

o constitucional) começa pela pré-compreensão do intérprete, a quem compete concretizar 

a norma a partir de uma dada situação histórica. Em essência, aqueles que acolhem esse 

método o fazem partindo da concepção de que interpretar também significa aplicar; e 

aplicar o direito, em última instância, é pensar a lei e o caso concreto em conjunto, pois o 

resultado da interpretação nada mais será do que o direito concretizado. Na visão dos 

defensores dessa corrente, o sentido geral de uma norma somente pode ser justificado (e 

assim determinado) na (e por meio da) sua concretização. 

As críticas a essa metodologia se assentam no fato de a pré-compreensão do 

intérprete distorcer não só a realidade circunscrita à norma, mas também o próprio sentido 

da regra constitucional interpretada. 

 

1.3.4 Método Científico-Espiritual 

Esse método tem por base a idéia de que a Constituição é instrumento de 

integração não só jurídico-formal (porque é a norma-suporte do ordenamento jurídico), 

mas também sócio-política, representando a superação de conflitos sociais. 

Sob esse prisma, a Constituição é a ordenação jurídica do Estado (uma 

realidade espiritual em permanente configuração e construção valorativa), não somente em 

uma perspectiva formal de regulação de competências dos seus diversos órgãos, senão 

também de suas integrações políticas. Vale dizer, sendo a Carta Magna uma positivação 

das possibilidades e das funções próprias do mundo do espírito19, não deve o intérprete 

encará-la como um momento estático e permanente da vida do Estado, mas, ao contrário, 

como algo dinâmico, que se renova continuamente, em face das transformações, 

igualmente constantes, por que passa a própria realidade que as normas constitucionais 

objetivam regular. 

Por essa razão, considerados seus fins integradores, deve a interpretação 

constitucional ser, em larga medida, extensiva e flexível, deixando livre o caminho para que 

a própria experiência vá operando a integração dos variados impulsos e motivações sociais 

de que se nutre a dinâmica política. As fórmulas constitucionais, assim sendo, se 

caracterizam, ao contrário daquelas das leis ordinárias, pela elasticidade e capacidade de 

auto-transformação, regeneração e preenchimento das próprias lacunas. 
                                                
19 Entenda-se a expressão como um conglomerado normativo que só se compreende diante dessas mesmas 

realidades espirituais, que, por sua vez, não se realizam, senão por força dessa positivação, que lhes 
confere, enfim, normatividade. 
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Pesa contra o método científico-espiritual a ressalva de que, em excesso, essa 

visão integracionista poderá renegar a importância da singularidade do indivíduo diante da 

extensão da engrenagem social, em nocivo comprometimento da dignidade humana. 

 

1.3.5 Método Normativo-Estruturante 

Tal método, à semelhança dos anteriores, parte da premissa de que interpretar 

significa aplicar, concretizar e, assim, toda compreensão da normatividade jurídica deve 

resultar da tradição, dos costumes, da aplicação da própria norma, não do seu texto. Desse 

modo, diante da estrutura normativo-material aberta e indeterminada dos preceitos 

constitucionais, a retrospectiva interpretação deve ceder lugar à prospectiva concretização 

da Constituição, levando-se em conta que o teor literal de qualquer prescrição de direito 

positivo nada mais é do que apenas a ponta do iceberg, cabendo ao intérprete-aplicador 

desvendar, a partir daí, todo o restante, aquilo que é mais significativo para a realização 

efetiva do direito. 

Em resumo, esse método define que a interpretação constitucional é 

concretização – ou seja, o conteúdo da norma não pode estar baseado apenas nas 

expressões linguísticas contidas no enunciado normativo, mas deve considerar também as 

peculiaridades das concretas relações vitais que essa norma pretende regular. 

 

1.3.6 Método da Comparação Constitucional 

Segundo o método em exame, a interpretação do texto constitucional (além das 

clássicas interpretações gramatical, lógica, histórica e sistemática) deve ser feita pela 

comparatística (concepção que consolida a idéia de direito comparado como método ou 

critério de conhecimento do Direito como um todo). 

A crítica ao método da comparação é que as diversas Constituições nacionais 

somente poderão ser confrontadas quando já houver uma interpretação prévia dos seus 

textos - o que relega esse método ao plano de mera confirmação das conclusões 

hermenêuticas anteriormente obtidas. É, por assim dizer, método auxiliar de reforço e 

aprimoramento do trabalho de interpretação. 

 

Após a apresentação dos diversos métodos de hermenêutica constitucional, 

invocando o pensamento de Böckernförde, finaliza Inocêncio Mártires Coelho, com suas 

críticas de ordem geral, assim desenhadas, in verbis: 

 

“(...) os vários métodos de interpretação constitucional (...) acabam por degradar 
a normatividade da constituição, um efeito perverso que não decorre de 
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eventuais insuficiências ou imprecisões do próprio método, mas antes da própria 
estrutura normativo-material da constituição e da falta de ancoragem, evidente 
em todas essas propostas hermenêuticas, numa teoria da constituição 
constuticionalmente adequada, vale dizer, numa teoria da constituição que tenha 
como ponto de partida a constituição mesma e como objetivo a realização dos 
seus preceitos. Mais ainda, como todos os concretizadores proclamam que a 
norma não é o pressuposto, mas o resultado da interpretação, torna-se difícil, 
quase impossível, estabelecer a priori o que é mesmo a constituição, para extrair 
do seu texto, aberto e indeterminado por natureza, significados que possam 
considerar-se minimamente vinculantes. 
(...) 
Em suma, não dispondo de uma teoria da constituição, que dê suporte e direção 
ao processo interpretativo, nem podendo legalizar a constituição, para fechar a 
compreensão do seu texto, todos os operadores constitucionais, em certa medida, 
se vêem perdidos no labirinto da interpretação e, tendo de escolher um dos 
caminhos, acabam seguindo aquele que lhes aponta a sua pré-compreensão. Esta, 
por sua vez, precisando racionalizar-se de antemão, se não para vencer, ao menos 
para reduzir os efeitos nocivos dos pré-juízos que lhe são congênitos como que 
devolve o intérprete para o labirinto do qual, ingenuamente, ele acreditava ter 
escapado... Embora não seja este o lugar para levar adiante semelhante 
discussão, registre-se que é dessa perplexidade, só aparentemente insuperável, 
que se alimentos os decisionismos hermenêuticos de índole autoritária, cuja 
violência, entretanto, parece não resistir à força do melhor argumento.” 20 

 

A conflituosidade teórica entre os diversos métodos propostos para a 

interpretação do texto da Lei Maior, de um lado, e a necessidade de sedimentação de uma 

postura hermenêutica superadora, de outro, traz ao debate a exigência de substituição de 

uma lógica formal silogística, fundada em paradigmas meramente cartesianos, por uma 

lógica dialógico-comunicativa que permita estabelecer a melhor combinação de métodos 

para a construção da verdade enquanto consenso histórico e cultural. 

Tal tarefa somente será cumprida se, aos interlocutores do processo 

comunicativo-gnoseológico, fixarem-se alguns princípios de hermenêutica constitucional, 

como serão, a seguir, estudados. 

 

 

1.4 Dos Princípios de Interpretação Constitucional 

Antes do discurso individualizado sobre alguns dos princípios hermenêuticos, é 

importante ressalvar, desde logo, que, à semelhança do que ocorre com os métodos de 

interpretação, também não há, dogmaticamente, qualquer princípio que se sobreponha, 

lógica ou juridicamente, aos demais. Em verdade, todos os princípios devem ser analisados 

em conjunto para que, no caso concreto, possam fundamentar ou justificar determinada 

interpretação ao texto da Carta Política.21 

                                                
20 COELHO, Inocêncio Mártires. Métodos e Princípios da Interpretação Constitucional, p. 175-176. 
21 Por isso é que, com acertada razão, em profundo exame crítico, pode-se dizer que, embora se apresentem 

como enunciados lógicos, especialmente diante de sua função dogmática, os princípios da interpretação 
funcionam, quase sempre, como fórmulas persuasivas de que se valem os aplicadores do direito, não só 
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Paralelamente, cabe registrar que, embora não constitua em si mesmo um 

princípio de interpretação – porque antecedente e pressuposto àqueles cânones – é 

merecedor de maior destaque o postulado do legislador racional, do qual se alimentam 

variados princípios de hermenêutica geral. 

Trata-se, como salientado, de um pressuposto lógico de aceitação dogmática 

(insuscetível, portanto, de contraposição empírica ou de dúvida fática), segundo o qual o 

direito positivado deve ser interpretado sempre racionalmente, já que construído pelo 

legislador ideal, a quem se atribui, por definição e resultado de sua idealidade, os seguintes 

predicados, arrolados por Mártires Coelho22: 

 

 SINGULAR 
 IMPERECÍVEL 
 ÚNICO 
 CONSCIENTE 
 FINALISTA 
 ONISCIENTE 

O “legislador racional” é: JUSTO 
 ONIPOTENTE 
 COERENTE 
 ONICOMPREENSIVO 
 ECONÔMICO 
 PRECISO 
 OPERATIVO 

 

Nesse sentido, consideradas as qualidades (supernaturais) do legislador, é 

imperioso admitir que o ordenamento por ele instituído conserva, em si próprio, aqueles 

mesmos predicativos, do que se infere que a ordem jurídica nacional é perfeita, completa, 

lógica e sem contradições – e, por isso, contém internamente todos os elementos 

necessários à interpretação de suas disposições normativas. Em outras palavras, caberá ao 

intérprete resolver os problemas de aplicação do direito segundo seus próprios elementos, 

jamais inventando fórmulas sob o pretexto da (inadmissível) falha do legislador.23 

Assim é que, nos fecundos exemplos do ilustre constitucionalista, partindo-se 

do postulado de que o ordenamento jurídico é onicompreensivo, operativo e coerente, 

então devem ser admitidas as seguintes regras de interpretação24: 

                                                                                                                                              
para resolver problemas futuros, mas para justificar pré-decisões que, mesmo necessárias ou 
convenientes, sem apoio desses enunciados se mostrariam arbitrárias ou desprovidas de fundamento. 

22 COELHO, Inocêncio Mártires. Métodos e Princípios da Interpretação Constitucional, p. 177. 
23 Do contrário, haveria inegável redução da Dogmática à Política do Direito, em grave distorção 

hermenêutica com supressão da dimensão científica da Jurisprudência em frustração a todo o pensamento 
jurídico ocidental moderno inaugurado por Hans Kelsen (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, 
passim). 

24 COELHO, op. cit., p. 178. 
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a) os preceitos da Constituição incidem sobre todas as relações sociais, regulando-as 

expressamente ou, de forma propositada e quando conveniente, assegurando a seus 

destinatários a prática livre de suas vontades; 

 

b) não existem normas excedentes ou sobrando no texto constitucional; todas são 

vigentes e operativas (o que afasta a incongruente idéia de que, embora econômico, tenha o 

legislador constituinte gasto mais de uma palavra para dizer a mesma coisa); 

 

c) não ocorrem conflitos reais entre as normas da Constituição; apenas conflitos 

aparentes, porque não há entre elas hierarquia ou precedência. 

 

Essas regras são necessárias à conciliação dos diversos princípios de 

hermenêutica constitucional quando, em determinada situação interpretativa, dois ou mais 

deles se apresentarem aplicáveis ao caso, embora levem, cada qual, a conclusões distintas. 

Os princípios de interpretação constitucional podem ser assim exemplificados, 

nas lições de Willis Santiago Guerra Filho25, seguindo uma ordem não necessariamente 

hierárquica26: 

 

a) Princípio da Unidade da Constituição – eleito o mais importante princípio de 

hermenêutica constitucional, orienta o intérprete para uma visão integrada e sistemática 

daquelas normas superiores, segundo a idéia de unidade que deve ser preservada no âmbito 

da Constituição. Esse princípio também é conhecido como princípio da proibição de 

interpretação isolada, a exigir do hermeneuta uma leitura global do texto da Lei Maior a 

fim de evitar contradições internas entre os comandos normativos analisados, como bem 

complementa Virgílio Afonso da Silva27. 

 

b) Princípio do Efeito Integrador – determina que, na solução dos problemas jurídico-

constitucionais, se dê preferência à interpretação que mais favoreça a integração social e a 

unidade política do país. 

 

c) Princípio da Máxima Efetividade – também denominado princípio da eficiência ou da 

interpretação efetiva. Estabelece esse princípio que, na interpretação da norma 
                                                
25 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica, p. 151-154. 
26 Virgílio Afonso da Silva, aliás, acrescenta que a ausência de hierarquia, por si só, já é um princípio de 

interpretação das normas constitucionais (SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação Constitucional e 
Sincretismo Metodológico, p. 122). 

27 Ibid., p. 124. 
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constitucional, há de se lhe atribuir o sentido que confira a ela a maior eficácia, rejeitando 

as hipóteses que a reduzam a meras exortações morais ou declarações de princípios e 

promessas a serem atendidas futuramente. 

 

d) Princípio da Força Normativa da Constituição – semelhante ao princípio da máxima 

efetividade, o princípio em debate estabelece que as normas constitucionais devem ser 

interpretadas (e reinterpretadas) historicamente, a fim de se alcançar, ao longo do tempo, 

aquelas situações hermenêuticas que conservem a força normativa da Carta Magna, 

segundo o mínimo de eficácia do qual deve, sempre, se revestir. 

 

e) Princípio da Conformidade Funcional – que impõe ao intérprete o respeito à 

distribuição constitucional de funções entre os poderes do Estado, impedindo-o de 

perturbar o esquema de organização e atribuição de competências. 

 

f) Princípio da Interpretação Conforme a Constituição – trata-se, em verdade, de um 

princípio de aferição da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis, que afasta 

interpretações contrárias a alguma norma constitucional, ainda que favoreça o 

cumprimento de outras delas. 

 

g) Princípio da Concordância Prática ou da Harmonização – segundo o qual se deve 

buscar, no problema a ser solucionado em face da Constituição, confrontar os valores e 

bens jurídicos em conflito, a fim de se decidir qual (ou quais) deles devem prevalecer sem, 

contudo, sacrificar totalmente os demais. 

 

O princípio da concordância prática ou da harmonização reporta o intérprete a 

outro cânone de hermenêutica constitucional que, a despeito de sua reconhecida natureza 

principiológica, merece maior destaque diante dos demais, a ponto de, na visão de Guerra 

Filho, receber o título de princípio dos princípios28... É o princípio da proporcionalidade 

ou da razoabilidade. 

Trata-se, em verdade, de um juízo lógico que encontra sua raiz nas idéias de 

Justiça, bom senso, moderação e equidade, das quais se nutre e se fortalece, e cuja 

aplicabilidade transcende o campo exclusivamente constitucional para, então, firmar-se 

como princípio geral de Direito. 

                                                
28 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica, p. 153. 
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A doutrina identifica nesse princípio uma finalidade conciliadora, na medida 

em que orienta o intérprete à busca de uma solução hermenêutica que confira a máxima 

aplicabilidade a um princípio ou valor desde que ela implique, também, o mínimo 

desrespeito a todos os outros. Essa é a proporcionalidade da qual deve se ocupar o 

estudioso do Direito, buscando sempre o equilíbrio entre os bens jurídicos e os valores em 

rota de colisão.29 

O princípio da proporcionalidade se desdobra em três enunciados 

complementares: a adequação (a solução hermenêutica deve representar o meio “mais” 

adequado para a realização dos fins da norma); a exigibilidade (o meio escolhido deve ser 

o menos “agressivo” a outros princípios e valores eventualmente afastados) e a 

proporcionalidade em sentido estrito (a solução hermenêutica deve ser a mais “vantajosa” 

possível, preservando o respeito mínimo a todos os valores e princípios constitucionais). 

Analisados os princípios (e os métodos) de interpretação constitucional, há de 

se enfrentar a temática desse estudo, a respeito do alcance da norma do art. 114, I, da CF, 

com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, especialmente para fins de 

fixação da nova competência criminal da Justiça do Trabalho. 

                                                
29  Ao menos assim se espera quando estamos a falar de um Estado Democrático de Direito, em que mesmo 

a pluralidade e a diversidade minoritárias devem ser respeitadas pela maioria, agora não mais 
hegemônica, mas tolerante e predisposta ao diálogo ético em face das diversas formulações possíveis de 
mundo e de realidade cultural. 
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2. DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

 

2.1 Da História da Justiça do Trabalho no Brasil 

A evolução histórica da estrutura constitucional judiciária brasileira revela que, 

em relação aos demais ramos, a Justiça do Trabalho tardou a aparecer, refletindo a própria 

demora no reconhecimento da autonomia científica do Direito Laboral.30 

Sua criação remonta à Constituição de 1934, quando então nasceu como 

organização subordinada ao Poder Executivo, sem que lhe fossem estendidas as garantias 

da magistratura nacional.31 A Carta Política de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, alterou 

sensivelmente a estrutura do Poder Judiciário brasileiro ao extinguir as Justiças Federal e 

Eleitoral. Já a Justiça do Trabalho foi, à época, mantida como órgão paralelo à Justiça, 

segundo o regramento anteriormente em vigor.32 

Sob a égide da Constituição de 1937, foi aprovada a Consolidação das Leis do 

Trabalho, por meio do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que estruturava a 

Justiça Laboral em Juntas de Conciliação e Julgamento (compostas por um presidente, 

nomeado pelo Presidente da República dentre bacharéis em direito, de reconhecida 

idoneidade moral, especializados em legislação social e de dois vogais, sendo um 

representante dos empregadores e outro dos empregados), em Conselhos Regionais do 

Trabalho (compostos de um presidente, nomeado pelo Presidente da República entre 

                                                
30 Estêvão Mallet, em seu artigo destaca que “o direito do trabalho constitui, sem dúvida alguma, ramo 

relativamente novo da ciência jurídica. Fruto tardio da sociedade industrial, no final do século passado foi 
apenas esboçado, adquirindo contornos mais nítidos somente a partir do século atual. Compreende-se, 
assim, não haver, na Constituição brasileira do Império, qualquer alusão ao direito do trabalho, que seria, 
ademais, até mesmo desnecessária e injustificável ante o predomínio, à época, da mão-de-obra escrava. 
(...) Este quadro muda, na verdade, apenas a partir do chamado movimento do constitucionalismo social, 
desencadeado na segunda década do presente século e caracterizado, de acordo com a clássica colocação 
de Mirkine-Guetzévith, pelos seguintes traços: ´1) o surgimento da defesa social da pessoa nas novas 
declarações e 2) a limitação, por normas de interesse social, de certos direitos fundamentais inteiramente 
proclamados e estabelecidos. Trata-se de nova orientação imposta pelo reconhecimento de que as meras 
liberdades, até então abstratamente outorgadas, não bastavam para tornar efetivos os direitos humanos, 
tornando-se inafastável a atuação positiva do Estado. Resulta daí abrir o legislador constitucional campo 
para os chamados direitos de segunda geração, antes desconsiderados. (...) Entre os direitos sociais, 
colocou-se, desde cedo, o direito do trabalho.” (MALLET, Estevão. Competência Legislativa em Matéria 
Trabalhista na Constituição. Revista Trabalho e Doutrina, São Paulo, n. 15, p. 3-4, dez. 1997). 

31 Art 122, CF34 - “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. [´Do 
Poder Judiciário`] Parágrafo único - A constituição dos Tribunais do Trabalho e das Comissões de 
Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição de membros, metade pelas associações 
representativas dos empregados, e metade pelas dos empregadores, sendo o presidente de livre nomeação 
do Governo, escolhido entre pessoas de experiência e notória capacidade moral e intelectual.” 

32 Art 139, CF37 - “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.” 
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juristas, de reconhecida idoneidade moral, especializados em questões sociais, e de quatro 

vogais, sendo um representante dos empregadores, outro dos empregados e os demais 

alheios aos interesses profissionais) e em Conselho Nacional do Trabalho (órgão superior 

da Justiça do Trabalho e consultivo do Governo em matéria de previdência social, 

composto por um presidente, nomeado em comissão, e por dezoito membros designados 

pelo Presidente da República, que, dentre estes, escolhia o primeiro e o segundo vice-

presidentes). 

Somente com a Constituição de 1946 foram restabelecidas as Justiças Federal e 

Eleitoral, passando a Justiça do Trabalho a integrar, a partir de então, a estrutura do Poder 

Judiciário nacional33, transformando seus Conselhos em Tribunais. O art. 123 daquele 

Diploma estabelecia a competência da Justiça Especializada para “conciliar e julgar os 

dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores, e, as demais 

controvérsias oriundas de relações, do trabalho regidas por legislação especial.” 

Ressalvava-se, no seu parágrafo primeiro, a competência da Justiça ordinária quanto aos 

“dissídios relativos a acidentes do trabalho” ao passo que seu parágrafo segundo diferia à 

lei a tarefa de especificar os casos em que as decisões, nos dissídios coletivos, poderiam 

estabelecer normas e condições de labor. 

A Carta Ditatorial de 1967, bem assim sua Emenda Constitucional nº 1 de 

1969, mantiveram, em essência, a estrutura do Poder Judiciário tal qual anteriormente 

estabelecida.34 No pertinente à Justiça do Trabalho, também mantiveram, em essência, a 

competência anteriormente fixada pelo texto de 1946.35 

                                                
33 Art 94, CF46 - “O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos: 
 I - Supremo Tribunal Federal; 
 II - Tribunal Federal de Recursos; 
 III - Juízes e Tribunais militares; 
 IV - Juízes e Tribunais eleitorais; 
 V - Juízes e Tribunais do trabalho.” 
34 Art 107, CF67 - “O Poder Judiciário da União é exercido pelos seguintes órgãos: 
 I - Supremo Tribunal Federal; 
 II - Tribunais Federais de Recursos e Juizes Federais; 
 III - Tribunais e Juízes Militares; 
 IV - Tribunais e Juízes Eleitorais; 
 V - Tribunais e Juízes do Trabalho.” 
35 Art 134, CF67 - “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. § 1º - A lei especificará as hipóteses em que as decisões nos dissídios coletivos, poderão 
estabelecer normas e condições de trabalho. § 2º - Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da 
competência da Justiça ordinária.” 

 Art. 142, EC1/69 - “Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos 
entre empregados e empregadores e, mediante lei, outras controvérsias oriundas de relação de trabalho. § 
1º - A lei especificará as hipóteses em que as decisões, nos dissídios coletivos, poderão estabelecer 
normas e condições de trabalho. § 2º - Os litígios relativos a acidentes do trabalho são da competência da 
justiça ordinária dos Estados, do Distrito Federal ou dos Territórios.” 
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Com o advento da Constituição Democrática de 1988, a Justiça do Trabalho 

ampliou substancialmente sua estrutura, em face da regra do art. 112 da Carta Política que 

fixou a existência mínima de um Tribunal Regional por estado federado, além do Distrito 

Federal. 

O art. 114, por sua vez, atribuiu à Justiça Laboral a competência para: 

 

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

 

O parágrafo segundo do referido dispositivo, ao tratar dos conflitos coletivos de 

trabalho, prescrevia que: 

 

“(...) recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, é facultado 
aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do 
Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições 
convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho.” 

 

Em 15 de dezembro de 1998, foi acrescentado, via Emenda nº 20, ao art. 114 da 

Constituição, o seu parágrafo terceiro, que ampliou a competência da Justiça Laboral para 

“executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus 

acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir." 

Com a edição da Emenda Constitucional nº 24, de 09 de dezembro de 1999, 

foram extintas as representações classistas no âmbito da Justiça do Trabalho; as Juntas de 

Conciliação e Julgamento – órgãos até então de primeira instância – passaram a funcionar, 

monocraticamente, como Varas do Trabalho, sujeitas à jurisdição de juiz singular, 

aproximando a Justiça Especializada da estrutura tradicional já vivenciada pela Justiça 

Comum. 

A Emenda nº 45/2006, além de tratar de novas estruturas administrativas – 

como a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e o Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho (art. 111-A, § 2º, CF) – também assegurou a instalação, 

pelos Tribunais Regionais, da justiça itinerante (art. 115, § 1º), facultando-lhes, ainda, o 

funcionamento descentralizado, constituindo Câmaras regionais, “a fim de assegurar o 

pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo” (art. 115, § 2º, CF). 
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Entretanto, o maior impacto da derradeira reforma constitucional foi, sem 

dúvida, a sensível ampliação do rol de competências do art. 114, agora escalonado em 

nove incisos, assim redigidos, in verbis: 

 

“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.” 

 

Essas alterações, ainda objeto de profundos debates e estudos, representam 

significativa transformação na realidade da Justiça do Trabalho, insculpida nos arts. 111 a 

116 da Carta Política de 1988, sobretudo em face do longo trajeto legislativo transcorrido 

até sua derradeira confirmação, como será visto em sequência. 

 

 

2.2 Dos Antecedentes Histórico-Legislativos à Emenda Constitucional nº 45/2004 

Embora já existissem debates antecedentes, verificados desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, o tema da pesquisa ora desenvolvida ganhou, seguramente, 

maior expressividade com a promulgação da Emenda nº 45, que, dentre outros aspectos 

constitucionais de relevo, trouxe à Justiça do Trabalho uma sensível ampliação da sua 

original competência. 

O estudo dos antecedentes históricos e legislativos que precederam a edição da 

“Reforma do Judiciário” constitui, desse modo, importante referência hermenêutica, 

sobretudo na identificação dos valores fundamentais que inspiraram a sociedade política 

daquele momento – e que, em essência, é o mesmo em que nos encontramos atualmente, 

dada nossa inclusividade no recorte cultural e histórico em apreço. 

A relevância desse desfazimento de fronteiras entre os campos jurídico, social e 

político, a fim de se alcançar uma qualificação valorativa idônea à instauração de uma 

interpretação mais fiel do texto constitucional, é bem ressaltada por Miguel Reale Júnior, 
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ao discorrer sobre os valores fundamentais que inspiraram o ato reformador de 2004, 

asseverando que, in verbis: 

 

“No plano do direito constitucional cabe ao intérprete examinar quais os valores 
ético-políticos e convicções construídas na sociedade no envolver do processo 
histórico, as diretrizes decorrentes de valorações sociais elaboradas ao longo do 
tempo, para indagar que sentimentos e idéias presidem determinada elaboração 
constitucional e que refletem a própria sociedade e suas posturas éticas. 
Deve-se considerar a pré-compreensão no instante da elaboração das normas, o 
contexto social e a memória presentes como integrantes do ´horizonte 
hermenêutico` (Gadamer), como parte do círculo dentro do qual se elabora a 
norma para a obtenção de determinado fim. Como bem assegura Zaccaria, tanto 
o jurista intérprete ao aplicar o direito como o político ao formular a norma não 
podem ´não se inspirar nos quadros de referência pré-dogmáticos e em infra-
estruturas valorativas presentes na sociedade`, compreendendo-se que ao 
elaborar e também ao interpretar a norma se está inserido em uma tradição, em 
um círculo formado pela memória e pela experiência social do agente legislador 
ou intérprete.” 36 

 

Nesse sentido, a investigação histórica dos precedentes legislativos, sociais e 

políticos, que precipitaram a modificação do texto constitucional, constitui etapa 

indispensável à conformação dos parâmetros interpretativos da nova competência da 

Justiça Federal Especializada, mormente no que concerne à sua atribuição para julgar as 

ações oriundas das relações de trabalho. 

Os registros e levantamentos historiográficos contidos na literatura brasileira 

indicam como a Emenda Constitucional nº 45, promulgada no dia 08 de dezembro de 

2004, se originou da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 96, que tramitou durante 

treze anos no Congresso Nacional, em longo caminho de debates e tratativas políticas, com 

resultados e alterações significativas à organização e à estrutura do Judiciário brasileiro. 

Dentre as obras de referência, Sérgio Rabello Tamm Renault, à época 

Secretário de Reforma do Judiciário37, e Pierpaolo Bottini, então Diretor de Modernização 

                                                
36 REALE JÚNIOR, Miguel. Valores fundamentais da reforma do Judiciário. Revista do Advogado, São 

Paulo, Associação dos Advogados de São Paulo, ano XXIV, n. 75, p. 78, abr. 2004. 
37 Segundo informações veiculadas pelo Ministério da Justiça, em seu portal na rede mundial de 

computadores, “a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça foi criada com o objetivo 
de promover,  coordenar,  sistematizar e  angariar  propostas referentes  à reforma do  Judiciário. Tem 
como papel principal ser um órgão de articulação entre o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, o 
Ministério Público, governos  estaduais,  entidades  da sociedade civil e  organismos internacionais  com 
o objetivo de propor e difundir ações e projetos de melhoria do Poder Judiciário. Esta articulação 
acontece em relação a propostas  de modernização da  gestão do Judiciário e em  relação à reforma 
constitucional e  outras alterações  legislativas em tramitação  no Congresso Nacional.” Criada em maio 
de 2003, por meio do Decreto Federal nº 4.685, de 29 de  abril daquele  ano, essa Secretaria reflete – 
como oficialmente reconhecido – uma “prioridade do governo Luiz Inácio Lula da Silva e tem  origem na 
avaliação de  que é  necessário melhorar o Poder  Judiciário  para que  ele seja mais rápido, ágil e 
eficiente e para que a Justiça seja acessível à população brasileira.” (Disponível em: 
<http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ123F2D72ITEMID6DD8023789EE4DE69B639AEAAE6ABC03P
TBRNN.htm>. Acesso em: 05 jan. 2008). Atualmente, secretaria esse serviço Rogério Favreto, segundo 
informações disponíveis em <http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJ41C87FADPTBRIE.htm>. Acesso em: 
09 jan. 2009. 
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da Administração da Justiça, registraram, em importante bibliografia, o contexto sócio-

político em que se concretizou o avanço constitucional, relembrando como, desde a 

redemocratização do país alcançada na década de 80 – e, de forma mais intensa, durante a 

própria Assembléia Constituinte de 1988 – inúmeras tentativas de evolução do sistema 

judiciário fracassaram, especialmente diante de resistências corporativistas e de entraves 

políticos. 

Segundo a perspectiva histórica desses autores, a PEC nº 96, apresentada em 

importante momento de reavaliação da ordem constitucional de 1988, mais 

especificamente durante o processo de revisão da Carta Magna, engrossou na ocasião os 

profundos debates sobre o papel das instituições públicas nacionais. Imerso nesse contexto 

é que o então deputado federal Hélio Bicudo, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, 

apresentou, em 1992, a Proposta de Emenda à Constituição que, originalmente, destinava-

se apenas a alterar regras pontuais de promoção e de organização interna do Poder 

Judiciário, a fim de assegurar maior transparência às suas decisões administrativas. 

É certo que o texto da Proposta de Emenda não alçava, até aquele momento, a 

amplitude ou a dimensão que, mais tarde, veio a assumir, inclusive por força do 

apensamento de outra Proposta (PEC nº 112/1995) relativa, especificamente, ao controle 

externo do Poder Judiciário. Como lembram os então articuladores da Secretaria de 

Reforma, o acréscimo de temas importantes e polêmicos à PEC nº 96 revelou, durante a 

intensidade das discussões no Parlamento, a “necessidade de dar à proposta um caráter 

mais amplo, mais profundo, e transformá-la realmente num instrumento de reforma 

institucional”.38 

Em sua cronologia, durante o longo percurso legislativo percorrido na Câmara 

dos Deputados, a Proposta nº 96/1992, de 26 de março daquele ano, chegou a ser incluída 

como projeto de emenda revisional (dezembro de 1993), tendo sido arquivada por duas 

vezes (em fevereiro de 1995 e em fevereiro de 1999) até sua aprovação final, com relatório 

da Deputada Federal Zulaiê Cobra Ribeiro (PSDB/SP) em 07 de junho de 2000.39 

Remetida ao Senado Federal em 30 de junho subsequente, a PEC nº 96-e/1992, 

oriunda da Câmara dos Deputados, previa a competência da Justiça Laboral (à semelhança 

daquela ora em vigor) no dispositivo de número 115 da Carta da República. Não havia 

referência expressa, no texto aprovado pelos Deputados, à jurisdição penal-trabalhista, 

embora já estivesse pacificada a atribuição constitucional para julgamento das “ações 

                                                
38 RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo. Reforma do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 

2005, p. 2. 
39 Informações do portal da Câmara dos Deputados na rede mundial de computadores. Disponível em: 

<http://www2.camara.gov.br/proposições>. Acesso em: 05 jan. 2008. 
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oriundas da relação de trabalho” (art. 115, I) conforme a proposição acolhida e assim 

redigida, in verbis: 

 

“Art. 115 – Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (NR) 
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 
(...)” 

 

No Senado, a PEC nº 96/1992 ganhou o registro de PEC nº 29/2000, com 

destaque, em relação à sua tramitação legislativa naquela Casa, ao demorado percurso de 

mais de quatro anos, durante os quais foram realizadas inúmeras audiências públicas, com 

a presença de diversas autoridades do país (Min. Carlos Mário Velloso, então Presidente 

do STF e Min. Costa Leite, Presidente do STJ – outubro de 2000; Min. Almir Pazzianotto, 

Presidente do TST, Min. Aldo Fagundes, Presidente do STM e do Tenente-Brigadeiro-Ar 

Sérgio Xavier Ferolla, Ministro do STM – março de 2001; Flávio Dino de Castro e Costa, 

Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil; Nívea de Matos Nunes Rolim, 

Presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais; Roberto Gonçalves de 

Freitas Filho, Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos – agosto de 

2001; Cláudio Lemos Fonteles, Procurador-Geral da República – julho de 2003 e Rubens 

Approbato Machado, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marfan Martins 

Vieira, Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Cláudio 

Baldino Maciel, Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros – agosto de 2003, 

dentre outros), até que, no dia 08 de dezembro de 2004, às 11h00, em sessão solene do 

Congresso Nacional no Plenário da Câmara dos Deputados, foi promulgada a Emenda de 

número 45/2004.40 

Sérgio Renault e Pierpaolo Bottini, analisando esse históriograma legislativo, 

relembram, com muita propriedade, que, in verbis: 

 

“Ao final de 2002, o panorama político do Brasil é alterado com a realização das 
eleições para a Presidência da República, Senado Federal e para a Câmara dos 
Deputados. O novo quadro político trouxe implicações importantes para o 
seguimento das discussões em torno da proposta de Reforma do Judiciário. 
O governo do recém-empossado presidente Lula definiu a Reforma do Judiciário 
como prioridade política, e a incluiu no rol de reformas institucionais para cuja 
aprovação iria se empenhar. (...) 
No Congresso Nacional, o senador Bernardo Cabral, relator da Proposta de 
Emenda Constitucional n. 29, não foi eleito. Diante da nova composição do 
Senado Federal, seu presidente, José Sarney, decidiu enviar a proposta de 

                                                
40 Informações do portal do Senado Federal na rede mundial de computadores. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/Detalhes.asp?p_cod_mate=44577&p_sort_tr=Asc>. 
Acesso em: 05 jan. 2008. 
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Reforma do Judiciário mais uma vez para a Comissão de Constituição e Justiça e 
iniciar novamente a discussão. 
Assim, em 18 de fevereiro de 2003 a Proposta retornou à Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Federal (...). Em junho do mesmo ano foi 
nomeado como relator da matéria o senador José Jorge (PFL/PE), engenheiro, 
que se propôs a ouvir todas as entidades e personalidades com ponderações sobre 
o tema para elaborar seu relatório e submetê-lo à discussão na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado. 
(...) 
Ao mesmo tempo, a Secretaria de Reforma do Judiciário, na esfera do Poder 
Executivo, criou uma comissão, composta por quatro juristas especializados na 
análise estrutural do sistema judicial, para avaliar o texto da Proposta de Emenda 
Constitucional n. 29, e expressar suas opiniões e pareceres (...) e definiu os 
pontos mais importantes da Proposta em discussão no Senado (...): a) a criação 
do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público; b) o estabelecimento 
de tempo de atividade jurídica mínimo para o ingresso na carreira da 
magistratura e do Ministério Público; c) a instituição de período de quarenta para 
juízes e promotores; d) a federalização dos crimes contra os direitos humanos; e 
e) a autonomia das defensorias públicas. 
(...) 
Esses cinco pontos foram incluídos pelo senador José Jorge (PFL/PE) em seu 
relatório final, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário 
do Senado Federal, sendo promulgada no dia 8 de dezembro de 2004, como 
Emenda Constitucional n. 45, de 2004.” 41 

 

Saliente-se, ainda, nessa longa trajetória, o recebimento, em 11 de janeiro de 

2005, pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, do Ofício nº 01/2005, oriundo do 

Senado Federal, anunciando a aprovação da proposta, com substitutivo, que, retornando à 

Casa Baixa, passou a tramitar como PEC nº 358/2005. Tal fato tem relevância pois o texto 

promulgado pelo Congresso somente foi possível porque o Senado não alterou nenhum dos 

originais dispositivos enviados pela Câmara – e a parcela da redação original modificada 

foi, então, devolvida para nova apreciação por aquele colegiado legislativo. 

Especificamente no que concerne à competência da Justiça do Trabalho, o 

substitutivo encaminhado à Câmara dos Deputados prevê a seguinte modificação do texto 

constitucional, in verbis: 

 

“Art. 114 (...) 
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; 
(...) 
X – os litígios que tenham origem no cumprimento de seus próprios atos e 
sentenças, inclusive coletivas; 
XI – a execução, de ofício, das multas por infração à legislação trabalhista, 
reconhecida em sentença que proferir; 
XII – a execução, de ofício, dos tributos federais incidentes sobre os créditos 
decorrentes das sentenças que proferir.” 

 

                                                
41 RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo. Reforma do Judiciário, p. 4. 
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Observa-se, assim, que mesmo a PEC nº 358, aprovada no Senado Federal, não 

faz menção expressa à competência criminal-trabalhista42, embora consagre nova 

atribuição para executar, inclusive de ofício, as multas por infração à legislação laboral 

reconhecidas em suas sentenças, formalizando, desse modo, a sua competência 

sancionatória, embora de caráter apenas administrativo. 

Márcio Thomaz Bastos, quando então Ministro de Estado da Justiça, prefaciou 

a destacada obra de Sérgio Renault e Pierpaolo Bottini, salientando como os grandes 

avanços obtidos com a reforma constitucional disseminaram a “sensação de estar 

concluído o processo de democratização do Judiciário iniciado na Constituinte”; todavia, 

ressaltou que, in verbis: 

 

“(...) se cumprimos a etapa constitucional deste longo processo de Reforma, há 
muito ainda a ser feito. Não se trata somente das dezenas de projetos de lei que 
foram enviados ao Congresso, mas sobretudo da luta para solidificar aquilo que 
foi garantido pelo novo texto constitucional. A distância entre o texto agora em 
vigor e uma alteração de fato na estrutura do Judiciários deve ser superada por 
um esforço conjunto dos poderes. Afinal, nós sabemos – e a Constituição de 
1988 deixou isso ainda mais claro – que a alteração legislativa é passo 
necessário, mas absolutamente insuficiente para a realização de transformações 
profundas. 
Assim, para que possamos caminhar com as transformações iniciadas, é 
fundamental que chamemos a comunidade jurídica e acadêmica para se 
debruçarem sobre o alcance e as possibilidades das medidas aprovadas.” 43 

 

Fixada a tortuosa trajetória que culminou com a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, na demonstração de que a questão da competência penal-

trabalhista não foi objeto de embate central – a fim de, com isso, afastar-se inclusive 

qualquer argumento sob essa perspectiva – cumpre observar que, em consulta à página da 

Câmara dos Deputados na rede mundial de computadores, verifica-se que foram 

apresentados dois Projetos de Lei, autuados sob nº 2636, de 13 de dezembro de 2007 (Dep. 

Eduardo Valverde – PT/RO) e nº 2684, de 19 de dezembro de 2007 (Dep. Valtenir Pereira 

                                                
42 Insistem os opositores à competência criminal da Justiça do Trabalho que, durante a tramitação legislativa 

da PEC nº 29/2000, houve debates acerca dessa inovação constitucional, mas que, por conveniência, 
haveria sido relegada para melhor apreciação junto à PEC nº 358. Entretanto, reitere-se, o texto original 
dessa última proposta não contemplava, de forma expressa, o assunto – embora, atualmente, a 
controvérsia já faça parte da discussão legislativa, inclusive por força de texto encaminhado à Câmara dos 
Deputados  pela Associação  Nacional dos Magistrados  da Justiça do  Trabalho - ANAMATRA, em 
maio de 2005,  propugnando pela  inclusão expressa  da competência  penal-trabalhista,  como  se  
observa das páginas 20 e 21 daquele documento, reproduzido, na íntegra, em anexo. Disponível em: 
<http://www.anamatra.org.br/downloads/rj_documento_pec358.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2009. 

43 BASTOS, Márcio Thomaz. Prefácio. In: RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo. 
Reforma do Judiciário, p. X. 
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– PSB/MT), o segundo apensado ao primeiro, dispondo sobre a competência penal da 

Justiça do Trabalho. 44 

A originária relatora da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público – CTASP daquela Casa Legislativa, Dep. Maria Helena (PSB/RR), apresentou, em 

04 de novembro de 2008, bem elaborado parecer no sentido da aprovação dos textos 

propositivos, consignando, na oportunidade, que a sistemática atual de conferir tratamento 

comum a todos os tipos de crime tem esvaído os esforços para se coibir a impunidade nas 

relações de trabalho e que, diante desse quadro, nada mais salutar do que incorporar ao 

âmbito da Justiça Especializada o dever de, também, pacificar as relações de trabalho que, 

circunstancialmente, transbordaram para a esfera penal.45 

Entretanto, aquela Comissão, em 05 de novembro, entendeu por bem 

acompanhar voto divergente do Dep. Nelson Marquezelli (PTB/SP) para ofertar parecer de 

rejeição aos projetos avalizados, sob o fundamento de que, in verbis: 

 

“(...) Houve um equívoco na interpretação da nobre relatora, Deputada Maria 
Helena. 
Atribuir competência penal à já sobrecarregada Justiça do Trabalho não protege 
o trabalhador, pelo contrário, ele se veria com dificuldades ainda maiores para 
fazer tramitar ações de seu interesse, já que inequívoco seria o aumento de 
processos perante essa Justiça Especializada. 
Ademais, certamente a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
observará, com todo o rigor, que a via eleita pelos autores dos projetos é 
inadequada para sugerir tal competência, o caminho correto seria a apresentação 
de emenda à Constituição.” 46 

 

É certo que, em 18 de novembro de 2008, os projetos foram encaminhados à 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC da Câmara dos Deputados, 

tendo sido designado para relator o Dep. Regis de Oliveira (PSC/SP), onde aguardam, até o 

momento, sem novas deliberações.47 

Não há, por outro lado, notícia de Proposta de Emenda à Constituição tratando, 

de forma expressa, desse assunto, seja na Câmara, seja no Senado Federal.48 

À margem, portanto, de tomada de posição resolutiva pelo Congresso Nacional 

sobre o tema (inércia que, em nenhum momento, obsta o debate, porquanto a competência 

penal-trabalhista já se encontraria inserta no atual art. 114, inciso I, da Lei Maior), é 

                                                
44 Reproduzidos em anexo e disponíveis em: <http://www2.camara.gov.br/proposições>. Acesso em: 12 jan. 

2009. 
45 Reproduzido em anexo e disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/610106.pdf>. Acesso 

em: 15 jan. 2009. 
46 Reproduzido em anexo e disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/614974.pdf>. Acesso 

em: 15 jan. 2009. 
47 Informação disponível em: <http://www2.camara.gov.br/proposicoes>. Acesso em: 15 jan. 2009. 
48 Informação disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf>. Acesso em 15 jan. 2009. 
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chegada a hora de se confrontar as diversas teses de interpretação do texto reformador aos 

olhos da doutrina mais atualizada acerca do assunto. 

 

2.3 Do Posicionamento da Doutrina Diante do Tema 

A questão referente à competência criminal da Justiça do Trabalho sempre 

ensejou reflexões entre pensadores, estudiosos e operadores do Direito. Antes mesmo da 

promulgação da Emenda nº 45, com a reforma do texto do art. 114 da Lei Maior, 

defensores e opositores já compartilhavam dos instigantes debates, alguns manifestando-se 

diante da lei vigente; outros, de lege ferenda. 

De todo modo, a idéia da competência penal da Justiça Especializada 

encontrava melhor abrigo em meio, especialmente, do Ministério Público do Trabalho, 

como se observa do ilustrativo pensamento de Marcelo José Fernandes da Silva, ao 

defender, antes da reforma, que, in verbis: 

 

“(...) desde há muito, pelo menos desde a CR/88 e da Lei Complementar n. 
75/93, a Justiça do Trabalho é competente e o Parquet Trabalhista tem atribuição 
para as ações penais públicas, no que concerne ao trabalho escravo e outros 
crimes ocorridos no curso da relação de emprego e a ela relacionados, que 
desafiam essa modalidade de demanda.” 49 

 

Entretanto, essa tese, não raras vezes, cedia lugar a um majoritário antagonismo 

que, apoiando-se na antiga (e restrita) redação do art. 114 da Carta Política, não se 

intimidava ao propugnar a negação doutrinária dessa competência. Assim era, por 

exemplo, o pensamento de José Wilson Ferreira Sobrinho, ao tratar do assunto há quase 

uma década, asseverando que, in verbis: 

 

“I – O tema envolvendo a competência penal e o Juiz do Trabalho ainda 
consegue despertar interesse, principalmente em razão de certos dados factuais. 
Com efeito, circula na comunidade Jurídica, com laivos de veracidade, a 
seguinte história: determinado Juiz do Trabalho expediu mandado de prisão onde 
fez constar a pena aplicada e o regime inicial de seu cumprimento. Se isto for 
realmente verdade, não há dúvida de que constitui, embora com atropelo do 
princípio do devido processo legal, um excelente exemplo de celeridade 
processual. 
Em outro caso, este efetivamente ocorrido, o Juiz do Trabalho expediu mandado 
de prisão que foi cumprido por oficial de justiça da Justiça do Trabalho. 
Entretanto, quando a polícia compareceu ao local ele se negou a depor como 
condutor, alegando que o Juiz do Trabalho havia dito que não era necessária tal 
providência. 
Os exemplos listados demonstram que realmente existe espaço teórico para 
discutir a atuação do Juiz do Trabalho na jurisdição criminal. 

                                                
49 SILVA, Marcelo José Fernandes da. Competência Criminal da Justiça do Trabalho – Ação Penal Privada 

e Ação Penal Pública – Redução à Condição Análoga à de Escravo. Revista do Ministério Público do 
Trabalho, Brasília, LTr, ano XIII, n. 26, p. 73, set. 2003. 
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II - (...) De fato, o Juiz que só tem competência cível não pode, em termos 
jurídicos, expedir mandado de prisão envolvendo matéria penal. Ele é 
incompetente para tanto. Somente o Juiz com competência criminal poderá 
praticar validamente tal ato judicial. 
III – O Juiz do Trabalho é um magistrado com exclusiva competência cível. E 
uma competência cível bem específica. Falta-lhe competência criminal. 
Portanto, sua atuação processual ficará circunscrita à matéria trabalhista, sendo-
lhe vedado fazer incursões criminais. Esta tarefa é entregue a outros juízes.” 50 

 

No mesmo sentido, aliás, estava Sebastião Vieira Caixeta, ao sustentar, pouco 

antes da publicação da Emenda nº 45/2004, que, in verbis: 

 

“Conquanto não se possa falar em direito penal do trabalho dissociado ou 
autônomo do direito penal ´comum`, é forçoso reconhecer a existência de tipos 
penais relacionados ao mundo do trabalho e ao funcionamento da Justiça do 
Trabalho, os quais estão, na grande maioria, inseridos nos crimes contra a 
organização do trabalho (Código Penal, arts. 197 a 207) nos crimes contra a 
administração em geral (idem, arts. 328 a 337) e nos crimes contra a 
administração da justiça (idem, arts. 338 a 359). 
(...) 
Nos crimes cuja norma tenham como objeto a proteção de direitos trabalhistas, é 
evidente que os juízes da Justiça do Trabalho têm muito mais condição de julgar 
o delito, pois é natural que se suponha terem eles maiores conhecimentos do 
ramo de sua especialidade do que o juiz penal. 
Há, nessas hipóteses, a responsabilização do infrator pelo ilícito trabalhista e 
pelo ilícito penal, os quais, todavia, decorrem do mesmo fato, sendo evidente a 
conexão entre eles. Por isso, o julgamento criminal adquire mais segurança e 
racionalidade com a atribuição desta competência à Justiça Obreira. 
Porém, é forçoso reconhecer-se que, de lege lata, a Justiça do Trabalho não 
detém, ainda competência criminal.” 51 

 

Entretanto, a tormentosa incursão em direção a uma resposta estável ao 

problema proposto ganhou novo tônus a partir do elastecimento da competência 

constitucional atribuída pelo constituinte reformador à Justiça Especializada, sobretudo 

com a acolhida, no seu seio nuclear, do processamento e julgamento de todas as ações 

oriundas da relação de trabalho (inciso I, art. 114, CF), cuja amplitude linguística – 

associada à expressa inclusão, ao sistema de competências trabalhistas, do julgamento da 

ação de “habeas corpus (...) quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua 

jurisdição” (inciso IV, art. 114, CF) – abasteceu de novos argumentos aqueles que já 

proclamavam, até então, a vigente competência dos órgãos jurisdicionais do trabalho para 

apreciarem e deliberarem, também, em matéria penal. 

Nesse sentido, estudiosos de maior envergadura têm se apresentado ao 

chamamento do desafio teórico-hermenêutico, despontando, paralelamente, em algumas 

Cortes Brasileiras, tímida, porém importante jurisprudência acerca do assunto – com 
                                                
50 SOBRINHO, José Wilson Ferreira. Competência Penal e Juiz do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, LTr, 

vol. 64, n. 01, p. 36, jan. 2000. 
51 CAIXETA, Sebastião Vieira. O Habeas Corpus e a Competência da Justiça do Trabalho. Revista LTr, 

São Paulo, LTr, vol. 68, n. 10, p. 1175, out. 2004. 
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destaque, sem dúvida, para o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC), em face 

de encorajadores julgados.52 

Após consulta à coletânea doutrinária nacional (sem, todavia, nenhuma 

pretensão de esgotar o amplo rol de estudiosos e pesquisadores do assunto), foram 

resgatados os pensamentos mais pontuais acerca do tema, resenhados e compilados, agora, 

em breve síntese capitular: 

 

2.3.1 ANTÔNIO ÁLVARES DA SILVA 

O doutrinador mineiro, Desembargador Federal do Trabalho junto ao Tribunal 

Regional da 3ª Região, integrante da Quarta Turma e do Órgão Especial daquele 

Colegiado53 e Doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais54, é um dos grandes 

expoentes e defensores da competência criminal da Justiça Especializada. Desde 1993, 

quando dedicou-se ao assunto em um dos itens do seu “Questões Polêmicas de Direito do 

Trabalho”, já alertava para as deficiências e omissões da Justiça Penal brasileira, tão 

sobrecarregada e pouco aparelhada ao cumprimento do seu dever de aplicar a lei e punir os 

                                                
52 “JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA CRIMINAL ATRIBUÍDA PELA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. A partir da vigência da EC nº 45/2004, que deu nova redação ao art. 
114 da CF, o núcleo da competência da Justiça do Trabalho foi modificado. Até 31-12-2004 a 
competência dessa Justiça Especializada estava calcada em elemento subjetivo (empregado e 
empregador), ou seja, pela condição das partes. Após essa data esse elemento transmudou-se e hoje a 
competência da Justiça do Trabalho é estabelecida de forma objetiva e decorre da natureza da matéria. 
Disso se extrai basicamente que os delitos que possuírem no elemento específico do tipo penal, ou 
elementar, o componente trabalho e a idéia de subordinação econômica, passaram a ser de competência 
da Justiça do Trabalho.” (TRT 12ª R. – Proc. nº 00311-2006-015-12-00-6 – acórdão nº 001675/2007 – 1ª 
T. – rel. Juíza Águeda Maria L. Pereira – D.O.E. 05.02.2007) Em primeira instância, há casos pontuais no 
mesmo sentido, embora sujeitos a outros Tribunais Regionais, como se observa da decisão exarada nos 
autos do Processo nº 00411-2006-084-02-00-1 pelo juiz Wilson Ricardo Buquetti Pirotta, da 84ª Vara do 
Trabalho de São Paulo (2ª Região), no seguinte teor: “Trata-se de Inquérito Policial iniciado por relatório 
de fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho encaminhado ao Ministério Público do Estado de São 
Paulo. Colhidos depoimentos no âmbito policial, retornaram os autos ao Ministério Público, que opinou 
por sua distribuição ao Juizado Especial Criminal. Em 29 de setembro de 2005, conforme parecer de fls. 
179 dos autos, o Exmo. Sr. Promotor de Justiça atuante no feito discorreu sobre a modificação da 
competência para conhecer do presente feito a partir da Emenda Constitucional nº 45, requerendo sua 
remessa à Justiça do Trabalho. A manifestação do Ministério Público foi acolhida pelo r. despacho de fls. 
180, tendo os autos sido encaminhados ao Distribuidor dos Feitos da Justiça do Trabalho de São Paulo. A 
Emenda Constitucional nº 45 alterou a redação do artigo 114 da Constituição Federal, restando 
inequívoca a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar todas as controvérsias 
decorrentes das relações de trabalho, o que inclui as ações penais para apuração de crimes contra a 
organização do trabalho. Diante do reconhecimento constitucional da competência da Justiça do Trabalho 
para tais ações, compete ao Ministério Público do Trabalho sua promoção, nos termos da lei. Frente ao 
exposto, aceito a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito e 
determino a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho para as finalidades previstas pela lei. 
São Paulo, 26 de janeiro de 2006. (a) Wilson Ricardo Buquetti Pirotta - Juiz do Trabalho” (disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2006-jan-27/justica_trabalho_conduzir_inquerito_penal>. Acesso em: 02 fev. 
2008). 

53 Disponível em: < http://www.trt3.jus.br/conheca/tribunal/trt.htm>. Acesso em: 14 jan. 2009. 
54 Disponível em: < http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=W04049>. Acesso em: 14 

jan. 2009. 
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delitos contra a organização laboral – o que, em sua visão, acabava por estimular o 

descumprimento das normas trabalhistas. 

A crítica, bem assentada à época por Antônio Álvares, tem a seu lado dois 

sólidos fundamentos: no Direto do Trabalho, o empresário incauto (rectius, infrator) acaba 

sendo estimulado a ignorar as leis, pois conta com a esperança (ou, quiçá, certeza) de 

impunidade e, ainda, com a vantajosa demora do processo, da qual aufere vantagem 

econômica decorrente da postergada obrigação, por vários anos, do pagamento da dívida 

trabalhista. 

A solução para essa distorção jurídica já era propugnada pelo autor desde a 

década de 1990, quando conclamava uma imediata reforma constitucional a fim de se 

subtrair da competência da Justiça Federal Comum (art. 109, VI da CF) o julgamento dos 

crimes contra a organização do trabalho para colocá-los, assim, sob a competência da 

Justiça Obreira, de modo a permitir que um mesmo magistrado julgasse as questões 

patrimoniais do contrato e os crimes que dele se originassem.55 

Após treze anos daqueles ensaios – e já sob a renovação do tema à vista da 

promulgação da Reforma Constitucional nº 45/2004 – Antônio Álvares fez publicar seu 

“Competência Penal Trabalhista” 56, em que defende, de forma ampla, a imediata 

atribuição constitucional à Justiça Especializada para julgar crimes e infrações oriundos da 

relação laborativa, declarando, logo no prefácio de sua obra, as linhas mestras de seu 

pensamento vanguardista, assim edificado, in verbis: 

 

“Ao redigir de forma ampla o novo art. 114, a EC n. 45/04 centrou o novo 
fundamento da competência trabalhista na relação de trabalho, dando-lhe 
poderes para julgar todos os conflitos daí derivados. 
Este livro pretende demonstrar que, entre estes conflitos, está a competência para 
julgar os crimes e infrações que nasçam da relação de trabalho em todos os seus 
aspectos, inclusive a aplicação de multas administrativas, para tornar a Justiça do 
Trabalho uma justiça plena, independente, com capacidade para decidir de fato 
todas as questões deste imenso e variado mundo que é o trabalho humano.” 57 

 

A análise feita pelo doutrinador inclui, dessa forma, além da temática central 

propriamente dita, a competência criminal para julgar ações oriundas do exercício do 

direito de greve; o debate suscitado perante a Suprema Corte a partir da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.684 e a competência para a aplicação de multas administrativas 

– considerando-se que, a seu ver, a atribuição jurisdicional punitiva é em sentido amplo 

(penal e extra-penal). 
                                                
55 SILVA, Antônio Álvares da. Questões Polêmicas de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1993, p. 31-

32. 
56 Id. Competência Penal Trabalhista. São Paulo: LTr, 2006. 
57 Ibid., p. 14-15. 
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As elevadas razões pelas quais o Desembargador da 3ª Região sustenta, ao 

longo de mais de uma década, a competência penal especializada são, em resumo: a) a 

conveniência do julgamento dos respectivos crimes pelo juiz trabalhista, dada sua maior 

familiaridade com o tema e sua melhor formação sociológica; b) a revitalização da Justiça 

do Trabalho com o seu municiamento penal sancionatório; c) o incremento da eficácia das 

normas juslaborais pela intimidação preventiva de empregadores desonestos; d) a unidade 

de convicção jurisdicional, unificando o julgamento do mesmo fato, seja sob a ótica 

patrimonial, seja sob o prisma delituoso. 

 

2.3.2 BOLÍVAR VIEGAS PEIXOTO 

O Desembargador Bolívar Viegas Peixoto, autor de diversos estudos e artigos 

jurídicos e membro da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região58, 

ao contrário do seu colega de Corte, Desembargador Antônio Álvares da Silva, recusa a 

tese de ampliação da competência da Justiça do Trabalho para julgar questões de ordem 

criminal, mesmo em face da atual redação do art. 114 da Carta Republicana. 

Ao escrever sobre o assunto, em julho de 2005, o magistrado enfatizou que, a 

despeito da inovação trazida no inciso IV daquele preceito normativo, a atribuição para 

conhecer e deferir pedido de habeas corpus, pela Justiça Especializada, se restringiria aos 

casos de prisão civil, não abrangendo, desse modo, as hipóteses de segregação penal, ainda 

sob a competência da Justiça Comum. Nesse sentido, ressalta o autor, in verbis: 

 

“Os julgamentos dos mandados de segurança, dos habeas corpus e dos habeas 
data que envolvam matéria da competência da Justiça do Trabalho cabem a esta, 
conforme o inciso IV do novo art. 114 da CRF. 
(...) 
Entendemos, outrossim, que os habeas corpus a que se refere o texto do inciso 
IV somente têm lugar na Justiça do Trabalho quando se tratar de medida buscada 
contra ato de juiz do trabalho que determina a prisão de depositário infiel, que é 
da sua jurisdição. 
(...) 
Em conclusão, somente é cabível habeas corpus na esfera da Justiça do Trabalho 
quando ´o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição`, como a de 
depositário infiel, conforme o inciso IV do art. 114 da CRF. E, portanto, não se 
tratando de matéria sujeita à sua jurisdição, não será competente o tribunal do 
trabalho para desconstituir ordem de prisão criminal de quem quer que seja.” 59 

 

Desse modo, no pensamento de Viegas Peixoto, não há como se abarcar, na 

Reforma de 2004, a competência penal-trabalhista. 

 

                                                
58 Disponível em: <http://www.trt3.jus.br/conheca/tribunal/trt.htm>. Acesso em: 14 jan 2009. 
59 PEIXOTO, Bolívar Viegas. Competência da Justiça do Trabalho à Luz da Emenda à Constituição n. 45, 

de 2004. Revista LTr, São Paulo, LTr, vol. 69, n. 7, p. 796-797, jul. 2005. 
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2.3.3 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO 

O Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (MS), 

Francisco das Chagas Lima Filho, Mestre em Direito Social pela Universidad Castila-La 

Mancha (Espanha) e em Direito pela Universidade de Brasília60, não compartilha do 

entendimento de que a Emenda Constitucional nº 45 tenha avançado no sentido de conferir 

à Justiça Federal Especializada a competência ampla para dirimir, inclusive, litígios de 

ordem penal. Seu argumento é de que caso o legislador constituinte tivesse, de fato, 

objetivado tal propósito, haveria de tê-lo feito de forma expressa no inciso IV do art. 114, o 

que não ocorre, sobretudo diante da manutenção do art. 109, inciso VI, CF, que persiste em 

outorgar à Justiça Comum a competência para julgamento desse tipo de ação. 

Ademais, salienta Lima Filho, pela leitura do art. 83 da Lei Complementar nº 

75/93, prescindiria o Ministério Público do Trabalho de poderes para iniciar processos de 

natureza criminal, o que reforçaria, a seu ver, a tese contrária àquela defendida por Antônio 

Álvares, considerando-se que somente as Procuradorias Especializadas podem oficiar 

perante a Justiça Obreira.61 

 

2.3.4 GUILHERME GUIMARÃES FELICIANO 

O Juiz do Trabalho, titular da 1ª Vara de Taubaté/SP, Livre-Docente em 

Direito do Trabalho e Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco/USP e Doutorando em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da 

Universidade Clássica de Lisboa, professor assistente do Departamento de Ciências 

Jurídicas da Universidade de Taubaté e professor assistente do Curso de Especialização em 

Direito Processual Civil da Escola Paulista de Magistrados, membro do Conselho Editorial 

da Revista ANAMATRA-FORENSE e da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 

15ª Região62, em primoroso parecer63 exarado após consulta formulada, em 2006, pelo 

então Diretor-Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(ANAMATRA), Juiz José Nilton Pandelot, a respeito do objeto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.684/2006, asseverou que, após a reforma de 2004, não há mais 

como se restringir a competência material da Justiça Federal Especializada às lides 

                                                
60 Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/0467056112061218>. Acesso em: 14 jan. 2009. 
61 LIMA FILHO, Francisco das Chagas. A Importância e o Alcance da Ampliação da Competência da 

Justiça do Trabalho após a Emenda Constituicional n. 45/04. Revista LTr, São Paulo, LTr, vol. 69, n. 1, p. 
77-78, jan. 2005. 

62 Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/0028206539888072>. Acesso em: 14 jan. 2009. 
63 Cópia do parecer disponibilizada pessoalmente pelo autor dos seus arquivos pessoais, em 16 jul. 2007, e 

reproduzida em anexo. 
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tipicamente trabalhistas (que envolvam direitos trabalhistas em sentido estrito, assim 

concentrados no art. 7º da Carta Republicana). 

Para Feliciano, após a Emenda nº 45, deixamos de ter a Justiça do trabalhador 

para ganharmos uma genuína Justiça do trabalho, decorrente da mudança do paradigma 

subjetivo para uma perspectiva essencialmente objetiva da competência constitucional 

outorgada no art. 114, inciso I, CF. 

Do mesmo modo, sustenta que a regra do inciso IV desse dispositivo, 

correspondente ao processamento e julgamento de ações de habeas corpus, confirmaria a 

delegação de competência penal à seara trabalhista, pois, como entende, a natureza do writ 

é de ação penal popular e sua matriz ontológica não se desfaz em função da qualidade do 

constrangimento à liberdade de locomoção subjacente (v.g. prisão-pena, prisão processual 

penal cautelar ou prisão civil – por inadimplemento de deveres familiares ou por 

infidelidade do depósito). 

Por essa razão, pondera que, caso seja declarada a incompetência penal ampla 

da Justiça do Trabalho, haverá, em face do art. 114, IV, CF, inegável declaração de 

inconstitucionalidade, pela Suprema Corte, com redução de texto, suprimindo-se 

obliquamente a validade e a eficácia jurídica da nova redação constitucional quanto ao 

julgamento de habeas corpus, o que sequer haveria sido objeto de postulação na ADI nº 

3.684/2006. 

Ademais, argumenta que todos os crimes (arts. 197 a 207, CP) e as 

contravenções (arts. 47 a 49, LCP) relativas à organização do trabalho já se submeteriam, 

ex legis, à jurisdição penal-trabalhista por força do redirecionamento do critério subjetivo 

ao objetivo, promovido pelo legislador constituinte no inciso I da norma de regência – 

ressalvados os delitos que atinjam interesses coletivos ou difusos e/ou atentem contra a 

organização geral do trabalho como sistema institucionalizado, pois, nessa hipótese, 

preservar-se-ia a competência da Justiça Federal Comum (art. 109, inciso I, CF). 

E, após alongadas considerações teóricas sobre o tema, finaliza seu parecer, 

concluindo que, in verbis: 

 

“(a) Sim, a Justiça do Trabalho detém competência penal estrita sob a égide da 
Emenda Constitucional n. 45/2004. Detém-na, por expressa letra constitucional, 
para uma típica ação penal liberatória (o ´habeas corpus`, do inciso IV do artigo 
114, que é ação penal popular constitucional); e, por interpretação construtiva de 
fundo históricosistemático, para as ações penais condenatórias diretamente 
«oriundas da relação de trabalho» (artigo 114, I). 
(b) Não. A Constituição não veda expressamente o exercício da competência 
penal-trabalhista pelos órgãos da Justiça do Trabalho (o que significa que, pela 
aplicação ´a contrario` do princípio da conformidade funcional, não se exige do 
Tribunal constitucional uma interpretação manietadora). Também não a atribui 
expressamente _ mas tampouco a atribui aos órgãos das Justiças estaduais, que, 
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todavia, exercem-na desde a aurora do Estado brasileiro independente. Por outro 
lado, as garantias do devido processo, do juiz natural e do promotor natural têm 
caráter principiológico, tal como os outros direitos fundamentais expressos ou 
adscritos à Carta de 1988. Tais garantias devem ser concretizadas segundo os 
princípios de interpretação constitucional, entre os quais o da unidade da 
Constituição, o da máxima efetividade, o da ´justeza` ou conformidade funcional 
e o da força normativa da Constituição; devem, ainda, convergir para outros 
princípios materiais da Constituição, como o princípio da eficiência 
administrativa (artigo 37, caput, in fine) e o princípio da valorização do trabalho 
humano (artigos 1º, IV, 1ª parte, e 170, caput). Reconhecer a competência penal 
estrita da Justiça do Trabalho atende melhor àqueles princípios hermenêuticos e, 
a médio e longo prazos, otimiza a realização desses últimos.” 64 

 

A postura adotada pelo parecerista, também reproduzida em outros ensaios 

sobre o tema, concentra, em linhas gerais, o pensamento mais sólido acerca do assunto, em 

argumentação forte a favor da competência penal-trabalhista. 

 

2.3.5 JOSÉ EDUARDO DE RESENDE CHAVES JÚNIOR 

O Juiz do Trabalho titular da 21ª Vara de Belo Horizonte/MG, Doutor em 

Direitos Fundamentais pela Universidad Carlos III de Madrid, professor do Sistema 

Universitário Pitágoras; professor-colaborador nos cursos de formação de juízes da Escola 

Judicial do TRT-MG e do Consejo General del Poder Judicial - CGPJ do Reino da 

Espanha, vice-presidente da Rede Latino-americano de Juízes e do Instituto de Pesquisas e 

Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho – IPEATRA, 

membro do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico – IBDE 65, é mais um dos 

correligionários da Escola Penal-Trabalhista, em defesa da competência criminal da Justiça 

Especializada. 

Em primoroso ensaio sobre o tema66, o estudioso, com muita lucidez, admite 

que a mudança do critério-paradigma da Constituição, encetado no art. 144, inciso I, é 

suficiente a justificar a transposição das lides penais à seara justrabalhista, pois 

comparadas a antiga ordem constitucional (em que a competência se firmava em razão das 

pessoas envolvidas no litígio) e a atual disciplina político-legislativa, percebe-se que a 

elisão dos vocábulos originais “trabalhador” e “empregador” do texto daquele dispositivo 

fez por redirecionar a competência da Justiça Obreira a um aspecto meramente objetivo, a 

se dizer, às ações oriundas da relação de trabalho, sem qualquer referência à condição 

jurídica das pessoas envolvidas no litígio. 

                                                
64 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Da Competência Penal na Justiça do Trabalho. Parecer. Revista de 

Direito do Trabalho, São Paulo, RT, vol. 32, n. 122, p. 243-265, abr-jun. 2006. 
65 Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/4137821771298165>. Acesso em: 14 jan. 2009. 
66 CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. A Emenda Constitucional nº 45/2004 e a Competência 

Penal da Justiça do Trabalho. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7787>. 
Acesso em: 08 jan. 2008. 
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Portanto, se desde a reforma de 2004 a Justiça Especializada detém poder para 

conhecer e julgar as lides em razão da matéria, sem restrições quanto às partes ali 

litigantes, então processualmente falando está o Ministério Público do Trabalho habilitado 

a discutir, em sede de ação penal trabalhista, as infrações oriundas da relação de emprego, 

mesmo porque o critério objetivo se comunicaria, dessa forma, com a natureza da 

infração, que é uma das formas de fixação da competência, nos termos do art. 69, inciso 

III, do Código de Processo Penal brasileiro. 

A visão de José Eduardo de Resende Chaves Júnior, assim, se amolda a um 

posicionamento mais vanguardista a respeito da alteração dos critérios constitucionais de 

competência, avançando sobre a teleologia da norma reformadora, segundo a ratio legis 

em estudo. 

 

2.3.6 MANOEL ANTONIO TEIXEIRA FILHO 

O renomado professor da Faculdade de Direito de Curitiba, membro do 

Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e da Société 

Internacionale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale; membro do Instituto dos 

Advogados do Paraná, da Academia Nacional de Direito do Trabalho e da Academia 

Paranaense de Letras Jurídicas, autor de dezenas de livros e artigos jurídicos publicados em 

revistas especializadas67, deixa claro seu posicionamento contrário à jurisdição penal-

trabalhista ao abordar a nova competência da Justiça Especializada para julgar ação de 

habeas corpus em razão do advento da Emenda nº 45/2004. 

À semelhança de outros estudiosos, Teixeira Filho apenas admite o exame do 

pedido de liberdade em casos de prisão de depositário infiel, considerando-se que nas 

demais hipóteses de segregação decorrentes da prática de crime, faleceria à Justiça do 

Trabalho atribuição constitucional específica para resolver a controvérsia.68 

Portanto, na visão do insigne doutrinador, não há ainda outorga constitucional à 

Justiça Federal Especializada para conhecer e julgar ações penais, sequer em sede de 

habeas corpus. 

 

2.3.7 MARCELO JOSÉ FERLIN D'AMBROSO 

O Procurador do Trabalho da 12ª Região69, seguindo a postura de bravata de 

diversos membros do Ministério Público acerca da competência criminal da Justiça 

                                                
67 Disponível em: < http://www.manoelteixeira.com.br/quadro.asp>. Acesso em: 14 jan. 2009. 
68 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Breves Comentários à Reforma do Poder Judiciário Com Ênfase à 

Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 190-191. 
69 Disponível em: < http://www.prt12.mpt.gov.br/prt/procura/procura.php>. Acesso em: 14 jan 2009. 
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Especializada, faz coro ao pensamento mais progressista, reforçando a tese de que a 

Emenda Constitucional nº 45/2004 ampliou a jurisdição trabalhista também para as 

questões penais correspondentes. 

Ao escrever sobre o assunto, sustenta que a questão deve ser enfocada sob o 

princípio da unidade de convicção, teorizada pela Suprema Corte a partir do sensato receio 

de dicotômicas e indesejáveis decisões divergentes entre órgãos jurisdicionais distintos em 

ações oriundas de um mesmo substrato fático. Vale dizer, se um mesmo fato deve ser 

analisado mais de uma vez, ainda que sob perspectivas jurídicas diversas (v.g. civil e 

penal), deve sê-lo sempre pelo mesmo juízo. 

Sob essa inspiração principiológica, D´Ambroso ressalta que, quando de uma 

relação de trabalho nascerem ação trabalhista e ação penal, outra solução não deve ser 

buscada senão a de unificar a competência sob a Justiça Obreira, à luz da atual norma do 

art. 114, inciso I, da Lei Maior, sob pena de desventurado fracionamento da jurisdição. 70 

Dessa forma, para o integrante do Ministério Público de Santa Catarina, a 

Justiça do Trabalho detém competência constitucional para julgar crimes laborais, 

ressalvados os casos específicos de jurisdição federal comum (art. 109, VI, CF). 

 

2.3.8 PAULO HENRIQUE DE GODOY SUMARIVA 

O professor Paulo Henrique de Godoy Sumariva, titular do Centro 

Universitário de Rio Preto, professor concursado da Academia de Polícia de São Paulo e 

professor titular da Universidade Camilo Castelo Branco71, depois da promulgação do texto 

revisional de 2004, não tardou a escrever sobre o assunto, sobretudo para consignar seu 

posicionamento também favorável à competência penal-trabalhista. 

A justificativa apresentada pelo estudioso é no sentido de que a transposição da 

antiga fórmula constitucional (competência para julgamento de dissídios individuais e 

coletivos entre trabalhadores e empregadores) para a nova disciplina do art. 114, inciso I, 

CF (julgamento das ações oriundas da relação de trabalho) conferiu maior amplitude à 

Justiça Especializada, submetendo a seu crivo também as ações de natureza penal. Nesse 

sentido, sustenta que, in verbis: 

 

                                                
70 “De outra forma, corre-se o risco de permanência do atual status quo: o juízo trabalhista reconhece, v.g., 

fraude, e o juízo penal a descaracteriza. Isso, obviamente, quando a matéria criminal chega a ser 
judicializada.” (D´AMBROSO, Marcelo José Ferlin. Competência Criminal da Justiça do Trabalho e 
Legitimidade do Ministério Público do Trabalho em Matéria Penal: Elementos para Reflexão. In: Jus 
Navigandi, Teresina, ano 10, n. 995, 23 mar. 2006. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8141>. Acesso em: 10 jan. 2008. 

71 Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/3743233904714752>. Acesso em: 14 jan. 2009. 
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“(...) Em que pese opiniões em contrário, interpretando o atual art. 114, inciso I 
de nossa Constituição Federal é possível concluir que as lides criminais 
envolvendo relações de trabalho devem ser propostas e julgadas na Justiça do 
Trabalho, enquanto que a competência investigativa continua afeta à polícia 
judiciária, através da Polícia Civil e Polícia Federal.” 72 

 

Assim sendo, para Sumariva, ainda que as atividades de investigação policial 

sejam promovidas pela Polícia Civil, a competência se preservará sob a Justiça do 

Trabalho. 

 

2.3.9 OTÁVIO BRITO LOPES 

O atual Procurador-Geral do Trabalho, Otavio Brito Lopes, ex-Conselheiro do 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, professor de Direito do Trabalho e 

Direito Constitucional do Uniceub – Centro Universitário de Brasília; Membro do 

Conselho Editorial da Revista Jurídica Consulex e Diretor da Área Trabalhista e 

Previdenciária da Revista Prática Jurídica73, é outro opositor à tese da competência penal 

da Justiça Federal Especializada. 

Ao se manifestar sobre o assunto pouco tempo após a publicação da Emenda nº 

45/2004, Lopes afirmou não vislumbrar, ainda que à vista da nova redação do inciso I do 

art. 114 da Carta Magna, qualquer possibilidade de a Justiça do Trabalho processar e julgar 

os crimes contra a organização laboral. Em seu entendimento, não se pode dizer que um 

delito decorra de uma relação jurídica de trabalho, pois ele é justamente a negação dos seus 

efeitos regulares – e não sua consequência. 

Com isso, o Procurador-Geral pretende demonstrar que a ação penal jamais será 

oriunda da relação de emprego, pois, assim fosse, “teríamos que admitir que as ações 

penais por adultério ou bigamia seriam oriundas ou decorreriam do vínculo matrimonial, o 

que não é verdade.” 74 

 

2.3.10 PEDRO LENZA 

O advogado e constitucionalista Pedro Lenza, Doutor pela Faculdade de Direito 

do Largo São Francisco/USP, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) 

e do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional (IBDC), professor em diversos cursos de 

                                                
72 SUMARIVA, Paulo Henrique de Godoy. Justiça do Trabalho e sua Competência Penal. Revista Justiça 

do Trabalho, São Paulo, n. 257, p. 59-60, mai. 2005. 
73 Disponível em: <http://www.pgt.mpt.gov.br/pgtgc/publicacao/engine.wsp?tmp.area=205>. Acesso em: 

14 jan 2009. 
74 LOPES, Otávio Brito. A Emenda Constitucional nº 45 e o Ministério Público do Trabalho. In: 

COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves (Coord.). Justiça do Trabalho: Competência 
Ampliada. São Paulo: LTr, 2005, p. 374. 
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pós-graduação e palestrante em instituições públicas e privadas no país75, analisando, em 

sua obra, a estrutura e os órgãos que compõem a Justiça Comum e a Justiça Especial no 

Brasil, faz registrar que, mesmo após a Emenda nº 45/2004, “somente a Justiça do 

Trabalho não tem qualquer competência penal (julga e concilia apenas dissídios 

individuais e coletivos oriundos das relações trabalhistas).” 76 

Em amparo a seu posicionamento, sobretudo em face da competência trazida 

pelo art. 114, IV, da Carta Republicana, o estudioso assevera que: 

 

“(...) mesmo que se fixe a competência para o julgamento de habeas corpus, 
cabe lembrar que é possível a fixação de prisão civil do depositário infiel por 
determinação do juiz trabalhista, motivo pelo qual se prescreveu o remédio para 
tutelar a liberdade de ir e vir.” 77 

 

Portanto, seu entendimento também é contrário à competência penal-trabalhista. 

Esses são os pontuais pensamentos doutrinários relativos à controvertida 

questão posta a debate e que podem ser assim resumidos sob os dois enfoques: 

 

a) Argumentos a Favor: a Emenda nº 45/2004 alterou a sistemática constitucional de 

atribuição de competência à Justiça do Trabalho, passando de uma perspectiva subjetiva 

(v.g. dissídios entre trabalhadores e empregadores) para outra objetiva, em razão da 

matéria (v.g. ações oriundas da relação obreira), inclusive para efeitos processuais penais; a 

ampliação para a competência criminal está em conformidade com o espírito reformador 

de revitalizar a Justiça Especializada, municiando-a com mecanismos mais eficientes de 

prevenção e resolução de conflitos trabalhistas; os juízes e tribunais do trabalho possuem 

melhor formação sociológica para julgarem, também, os delitos contra a organização 

laboral, atualmente relegados a segundo plano na Justiça Comum; a outorga específica de 

competência para conhecer e julgar ação de habeas corpus (art. 114, IV, CF) não está 

condicionada a determinado tipo de segregação (penal ou civil), o que confirmaria a 

ampliação ora defendida. 

 

b) Argumentos Contrários: a questão da competência penal da Justiça do Trabalho foi 

subtraída da PEC 29/2000, antes de ser promulgada como Emenda nº 45/2004, 

encontrando foro, atualmente, na PEC 358/2005, em tramitação na Câmara dos Deputados; 

                                                
75 Disponível em: <http://www.saraivajur.com.br/doutrinaAutoresDetalhe.cfm?Cod=49602>. Acesso em: 

14 jan. 2009. 
76 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 11. ed. Rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 

2007, p. 518. 
77 Ibid., p. 536-537. 
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a interpretação constitucional não permite uma leitura que delegue competências de forma 

implícita, sobretudo em face da preservação expressa da atribuição da Justiça Federal 

Comum para processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho (art. 109, VI, 

CF); a competência para julgamento de ação de habeas corpus do art. 114, IV, da Carta 

Republicana, é restrita aos casos de prisão civil por depositário infiel; o Ministério Público 

do Trabalho não detém poder, segundo sua legislação orgânica (art. 83 da Lei 

Complementar nº 75/93), para oficiar em causas criminais. 

 

 

2.4 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.684/2006 e da Nova Defesa da 

Competência Penal Trabalhista 

A promulgação da “Reforma do Judiciário”, por meio da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, representou inegável avanço em direção a um aprimoramento 

democrático das instituições republicanas nacionais. Entretanto, em efeito colateral e como 

já visto, trouxe ao debate jurídico uma seleção variada de dúvidas, controvérsias e 

polêmicas, como, aliás, não poderia deixar de ser diante da magnitude do tema e da 

relevância institucional da medida, a reclamar das Academias, dos Tribunais e dos demais 

profissionais do Direito, um esforço exegético maior, bem ressaltado por Mônica Herman 

Caggiano, ao asseverar que, in verbis: 

 

“Para os operadores do Direito, o advento das novas regras implicará, 
certamente, num atento debruçar sobre novas competências, rearranjos 
estruturais e de organização do Poder Judiciário, revisitação do quadro 
normativo recursal, enfim temas que integram o cotidiano do advogado, do 
procurador e do promotor público. Para o Judiciário, no entanto, a inovação 
introduz uma monumental incumbência – a de extrair da aplicação e das 
fórmulas adotadas na implementação dos preceitos reformulatórios a reconquista 
de sua credibilidade. E esta nos parece uma ingrata atribuição, porquanto tímidos 
e frágeis são os instrumentos para tanto concebidos pelo constituinte.” 78 

 

Sob esse augúrio, em 08 de março de 2006, o Procurador-Geral da República, 

Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, mediante provocação da Associação Nacional 

dos Procuradores da República – ANPR, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

com pedido de concessão de medida cautelar, perante o Supremo Tribunal Federal, 

registrada sob nº ADI 3.684, requerendo, em sede de resolução definitiva: (a) a declaração 

da inconstitucionalidade formal do art. 114, I, da CF, com redação dada pela EC nº 

45/2004; ou, alternativamente, (b) a declaração de inconstitucionalidade sem redução de 

                                                
78 CAGGIANO, Mônica Herman. Emenda Constitucional n. 45/2004. Revista Brasileira de Direito 

Constitucional, São Paulo, n. 5, p. 186, jan-jun 2005. 
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texto, conferindo interpretação conforme à Constituição que afaste a competência criminal 

da Justiça do Trabalho e (c) a mesma interpretação conforme aos incisos IV e IX do art. 

114 da CF, com eficácia erga omnes, ex tunc e efeito vinculante.79 

Em apertada síntese, constata-se que o Procurador-Geral da República, em sua 

inicial, fundamentou seus pedidos no fato de a redação do art. 114, inciso I, da Carta 

Magna, ter sido aprovada, em primeiro turno no Senado, com o acréscimo ao texto da 

ressalva “(...) 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”, mas que haveria sido excluída em segundo turno de votação, retornando-se à 

proposta original aprovada na Câmara dos Deputados (PEC nº 96/1992), o que implicaria, 

a seu ver, vício formal de procedimento, por violação ao art. 60, § 2º, da Constituição 

Federal. 

No entendimento do Parquet, a alteração aprovada no Senado em primeiro 

turno de votação (embora suprimida em segundo turno) revela ao intérprete que o art. 114, 

I, não possui a elasticidade que ora se defende para, por exemplo, atribuir-se à Justiça do 

Trabalho competência para julgar lides de natureza penal. Em suas palavras: 

 

“(...) 9. A modificação introduzida e aprovada em primeiro turno no Senado, mas 
posteriormente alterada por ocasião da votação em segundo turno, atribuía um 
sentido muito nítido à extensão do questionado inciso I. Certamente, a expressão 
acrescida pelo Senado – ´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` – possibilitava a exata compreensão 
do alcance do dispositivo, no sentido de que as ações oriundas da relação de 
trabalho seriam aquelas que tinham por objetivo ´superar`uma pretensão resistida 
do trabalhador quanto à observância de direitos trabalhistas descumpridos pelo 
empregador, salvo quando esse trabalhador fosse um servidor público estatutário 
ou comissionado. Noutras palavras, ações trabalhistas! 
10. Daí a necessidade de retorno desse dispositivo à Casa iniciadora, o que não 
ocorreu, todavia, dando-se a promulgação do texto aprovado em segundo turno, 
de forma diversa daquele aprovado em primeiro turno. 
(...) 
18. A presente ação não deixa de apontar a inconstitucionalidade formal. Sem 
embargo, a causa petendi está voltada para extrair do enunciado da norma, 
constante do art. 114, I, bem como por sua pertinência de sentido normativo dos 
incisos IV e IX do mesmo artigo, a interpretação que afaste qualquer sentido 
conducente ao exercício de competência criminal pela Justiça do Trabalho. 
O objeto de controle, se aparentemente é o mesmo, a considerarmos a 
enunciação linguística ou o dispositivo de norma, versa sobre norma diferente, é 
dizer, sobre o texto interpretado que reduz do âmbito objetivo da norma prima 
facie a regra organizatória da competência criminal da Justiça do Trabalho. 
(...) 
30. Não s afigura possível tentar captar nas entrelinhas do preceito normativo um 
significado que se distancia totalmente do sentido possível do texto. A essa 
conclusão facilmente se chega mediante o exame do art. 109, incisos IV e VI, 
CF, que atribui à Justiça Federal competência para processar e julgar crimes em 

                                                
79 Disponível em: <www.stf.gov.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3684& 

processo=3684>. Acesso em: 10 jan. 2008 e reproduzida em anexo. 
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detrimento de bens, serviços e interesses da União, suas empresas públicas e 
autarquias, bem como crimes contra a organização do trabalho. Noutras palavras, 
não é razoável depreender-se uma competência de forma implícita, quando 
a própria Constituição, de forma explícita, já estabelece qual é o órgão do 
Judiciário que detém jurisdição em matéria penal.” 

 

A Ação de Inconstitucionalidade foi distribuída ao Ministro Cézar Peluso, 

tendo integrado o feito, na condição de amici curiae, a Associação Nacional dos 

Procuradores do Trabalho - ANPT e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho – ANAMATRA. 

Em 01 de fevereiro de 2007, o Supremo Tribunal deferiu cautelar, com eficácia 

ex tunc, e em 03 de agosto do mesmo ano, foi publicado no Diário da Justiça o acórdão sob 

a seguinte ementa, in verbis: 

 

“COMPETÊNCIA CRIMINAL. Justiça do Trabalho. Ações penais. Processo e 
julgamento. Jurisdição penal genérica. Inexistência. Interpretação conforme dada 
ao art. 114, incs. I, IV e IX, da CF, acrescidos pela EC nº 45/2004. Ação direta 
de inconstitucionalidade. Liminar deferida com efeito ex tunc. O disposto no art. 
114, incs. I, IV e IX, da Constituição da República, acrescidos pela Emenda 
Constitucional nº 45, não atribui à Justiça do Trabalho competência para 
processar e julgar ações penais.” 80 

 

A decisão da Suprema Corte, contra a qual não houve interposição de quaisquer 

recursos81, delineia importante tomada de posição contrariamente à competência penal-

trabalhista, mesmo após a reforma promovida pela Emenda nº 45/2004, em impactante 

esvaziamento da plenitude normativa do art. 114, incisos I, IV e IX, da Carta da República. 

A despeito do posicionamento adotado pela Suprema Corte Brasileira diante do 

tema, como anteriormente visto, não se pode dizer que já haja razão definitiva para se 

abandonar a idéia da jurisdição penal-trabalhista. 

De fato, a decisão exarada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

conferindo interpretação conforme à Constituição, sobrecarrega de entusiasmo a corrente 

mais conservadora. 

Entretanto, não se pode olvidar que a reformulação dos preceitos de 

competência constitucional ainda reclamam tempo de maturação, seja na jurisprudência e 

na doutrina, seja no próprio Pretório Excelso. 

Isso porque o Supremo Tribunal Federal já chegou a revisar, anteriormente, seu 

posicionamento sobre tema de igual envergadura, qual seja, a competência para julgar 

                                                
80 Disponível em: <www.stf.gov.br/portal/processo>. Acesso em: 14 jan. 2008. 
81 O prazo recursal se encerrou em 14 de agosto de 2007 e, desde então, encontram-se os autos conclusos ao 

relator, sem novas deliberações (informação do Supremo Tribunal Federal na rede mundial de 
computadores e disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo>. Acesso em 15 jan. 2009). 
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ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidentes do trabalho: 

mesmo após a promulgação da Emenda nº 45/2004, a Alta Corte recusou tal atribuição 

jurisdicional, confirmando e ratificando sua exegese ao anterior texto da Carta Magna.82 

Entretanto, ao se confrontar novamente com a matéria por ocasião do 

julgamento do Conflito de Competência nº 7.204-MG, a controvérsia acerca da 

competência jurisdicional para julgar ações indenizatórias por acidente do trabalho 

encontrou nova vereda na Suprema Corte, que assim entendeu por bem decidir, in verbis: 

 

“CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA 
MATÉRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO, 
PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX-)EMPREGADOR. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA MAGNA 
CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA 
COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA. 
Numa primeira interpretação do inciso I do art. 109 da Carta de Outubro, o 
Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por danos 
morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas 
pelo empregado contra seu (ex-)empregador, eram da competência da Justiça 
comum dos Estados-Membros. 2. Revisando a matéria, porém, o Plenário 
concluiu que a Lei Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do 
Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava 
transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I 
do art. 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se 
firmou na Corte sob a égide das Constituições anteriores. 3. Nada obstante, como 
imperativo de política judiciária -- haja vista o significativo número de ações que 
já tramitaram e ainda tramitam nas instâncias ordinárias, bem como o relevante 
interesse social em causa --, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco 
temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda 
que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço. 4. A nova 
orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde 
que pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que tramitam perante a 
Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da 
EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. 
Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à 
Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com total aproveitamento 
dos atos praticados até então. A medida se impõe, em razão das características 
que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas 
recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação. 5. O Supremo 
Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em 
prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a 
delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de 
jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é 
preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem 
mudança formal do Magno Texto. 6. Aplicação do precedente consubstanciado 

                                                
82 Nesse sentido, é o ilustrativo acórdão proferido pela Segunda Turma do STF, em julgamento realizado 

em 14/06/2005 (DJ de 05/08/2005), sob relatoria do Min. Carlos Velloso, assim ementado: 
“CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA 
FÁTICA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279-STF. ACIDENTE DO TRABALHO: AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. (...) V. - É competente a Justiça 
Comum Estadual para o julgamento das causas relativas à indenização por acidente do trabalho. 
Precedentes. VI. - Agravo não provido.” (Disponível em: <www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia>. Acesso 
em: 12 jan. 2008). 
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no julgamento do Inquérito 687, Sessão Plenária de 25.08.99, ocasião em que foi 
cancelada a Súmula 394 do STF, por incompatível com a Constituição de 1988, 
ressalvadas as decisões proferidas na vigência do verbete. 7. Conflito de 
competência que se resolve, no caso, com o retorno dos autos ao Tribunal 
Superior do Trabalho.” 83 

 

De outro lado, a confirmação por aquele Colegiado da vigência, no 

ordenamento jurídico brasileiro, do princípio da unidade de convicção jurisdicional – em 

razão do qual quando um mesmo fato houver de ser apreciado sob duas perspectivas 

jurídicas diferentes, deverá ser feito sempre pela mesma Justiça – consolidam a 

necessidade de se retomar as discussões da competência penal-trabalhista na Corte 

Suprema a fim de se alcançar uma interpretação mais consentânea ao espírito da própria 

reforma, segundo os anseios históricos de Justiça. 

Se a inconstitucionalidade formal do art. 114, inciso I, da CF não foi acolhida, 

ao menos até o momento, também não há que se falar em interpretação conforme, tal qual 

postulada pelo Procurador-Geral da República, pois, como bem salientam, sobre a questão, 

João Humberto Cesário, José Eduardo Resende Chaves Júnior, Marcelo José Ferlin 

D’Ambroso e Viviann Rodríguez Mattos, em ensaio intitulado “Comentários à ADI nº 

3684: Em Defesa da Competência Criminal da Justiça do Trabalho”, no âmbito de 

procedimento de controle concentrado de constitucionalidade, não está o Poder Judiciário 

autorizado a fixar juízo normativo (negativo ou excludente) que venha a alterar o conteúdo, 

a natureza ou a finalidade de normas que regulamentem, de forma expressa, a ampla 

atribuição da competência justrabalhista em vigor.84 

Assim sendo, é preciso que o Supremo Tribunal Federal retome, após maior 

maturação, o tema em destaque, acolhendo-se a jurisdição penal-trabalhista, à semelhança 

da evolução de sua jurisprudência em matéria de ações indenizatórias acidentárias. 

                                                
83  Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia>. Acesso em: 14 jan. 2008. 
84 CESÁRIO, João Humberto et al. Comentários à ADI nº 3684: Em Defesa da Competência Criminal da 

Justiça do Trabalho. Jus Navegandi, Teresina, ano 10, n. 995, 23 mar. 2006. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8238&p=1>. Acesso em 10 jan. 2008. 
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3. DO DIREITO PENAL DO TRABALHO 

 

 

3.1 Da Tutela Penal das Relações de Trabalho 

Discutir os limites da tutela penal é, em última instância, perquirir acerca da 

razão de existência do próprio Direito Penal, sua missão e seus fundamentos. 

O Direito Penal moderno assumiu, há muito, a missão de proteção de bens 

jurídicos socialmente relevantes, na busca da estabilização das relações intersubjetivas para 

a preservação da ordem em coletividade. Essa estabilização, a partir da manutenção das 

expectativas normativas ou em decorrência da prevenção geral orientada por diretrizes de 

política-criminal, depende, por certo, do conceito e da funcionalidade do bem jurídico 

penalmente tutelado, imprescindível, portanto, para o delineamento teórico (dogmático-

axiológico) e prático da Jurisprudência Criminal em cada momento da sociedade histórica. 

Embora se reconheça desde longa data a importância do bem jurídico para a 

caracterização do âmbito de incidência e proteção da norma incriminadora, a identificação 

daqueles dotados de dignidade penal – a justificar e legitimar, dessa feita, a intervenção 

estatal punitiva – ainda exige exaustivo esforço hermenêutico, sobretudo quando se põem à 

frente da literatura jurídica os desafios de concretização do Estado Social e Democrático de 

Direito. 

Se é consenso que o princípio da legalidade alcança a todos, subjulgando-nos, 

indiscriminadamente, à vontade da lei (em recorte, inclusive, à própria atividade 

persecutória estatal), não se pode de outro lado ingenuamente acolhê-lo como bastião 

meramente formal, como garantia etérea, sem expressão de conteúdo, a confiar ao 

legislador ordinário a soberana atribuição de insculpir, a seu talante, figuras delitivas de 

alcance tentacular, trilhando forçosamente caminhos arbitrários pelos quais um Estado-

Sancionador esbulha da sua legitimação democrática a intervenção penal ilegítima sobre 

conflitos materialmente neutros à órbita jurídico-criminalizadora. 

O Direito Penal democrático possui, sim, caráter fragmentário, reservado tão-

somente como último recurso à proteção de bens jurídicos fundamentais. A intervenção 

penal do Estado, portanto, há de adstringir-se a situações de ofensividade jurídica que se 

justifiquem em face do bem eleito e, também, diante do grau de lesividade do 

comportamento infracional a tangenciar, ilicitamente, o objeto da tutela. 

Por isso, a dogmática moderna reconhece não só a existência dos princípios da 

intervenção mínima e da fragmentariedade como pilares fundamentais da Ciência 
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Criminal, como também lhes confere função e sentido eminentemente garantistas, 

ressaltados por Damásio E. de Jesus ao tratar, respectivamente, daqueles temas, in verbis: 

 

“Princípio da intervenção mínima: Procurando restringir ou impedir o arbítrio do 
legislador, no sentido de evitar a definição desnecessária de crimes e a imposição 
de penas injustas, desumanas ou cruéis, a criação de tipos delituosos deve 
obedecer à imprescindibilidade, só devendo intervir o Estado, por intermédio do 
Direito Penal, quando os outros ramos do Direito não conseguirem prevenir a 
conduta ilícita. 
(...) 
Princípio da fragmentariedade: É consequência dos princípios da reserva legal e 
da intervenção necessária (mínima). O Direito Penal não protege todos os bens 
jurídicos de violações: só os mais importantes. E, dentre estes, não os tutela de 
todas as lesões: intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo um 
fragmento dos interesses jurídicos. Por isso é fragmentário.” 85 

 

A seleção e a identificação de bens jurídicos dotados de dignidade penal 

constitui, portanto, tarefa maior no ordenamento normativo de um Estado, não só ao 

legislador, mas também ao estudioso e operador do Direito, a quem incumbe a 

responsabilidade de fixar, em teoria, o âmbito de abrangência (prática) dos estreitos limites 

da lei formal incriminadora. 

Sérgio de Oliveira Médici, em sua tese de doutorado defendida na Faculdade de 

Direito do Largo São Francisco (USP), ao discorrer sobre os elementos para uma teoria da 

Parte Especial do Direito Penal, relembra que, atualmente, a elaboração dos tipos penais 

somente se justifica pela objetividade jurídica, isto é, “pela existência de bens ou interesses 

jurídicos de relevo a serem protegidos” 86, salientando como, nas primitivas leis penais, não 

havia a preocupação com o bem a ser tutelado, mas apenas com a forma de controle social 

pelo soberano ou detentor do poder. 

É com o avanço da Dogmática Penal que se acolhe a idéia de integração do bem 

jurídico como critério legitimador da ação sancionatória do Estado. Todavia, nem sempre 

houve consenso a respeito da definição da objetividade tutelável, encerrando, assim, nova 

controvérsia entre estudiosos. 

Francisco de Assis Toledo, ao tratar do assunto, definia bens jurídicos como 

“valores éticos-sociais que o direito seleciona, com o objetivo de assegurar a paz social, e 

coloca sob sua proteção para que não sejam expostos a perigo de ataque ou a lesões 

efetivas.” 87 

                                                
85 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal – Parte Geral, vol. 1, 27. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 10. 
86 MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Elementos para uma Teoria da Parte Especial do Direito Penal. 2003. Tese 

(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, f. 123. 
87 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 

16. 
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O saudoso professor Antonio Luis Chaves Camargo, por sua vez, já registrava 

que “(...) o conceito de bem jurídico é dinâmico e depende da percepção social para se 

concretizar e ser objeto de proteção, não pela vontade do legislador, mas pelo 

reconhecimento social, através de um fenômeno de comunicação.” 88 

A polêmica, à toda evidência, não pode se esgotar em soluções unitárias ou 

monistas, dada a complexidade da tarefa proposta; entretanto, é certo que, hodiernamente, 

não se encontrará, sobretudo à luz do Estado Democrático de Direito, outro repositório 

normativo de bens fundamentais além do texto constitucional. Qualquer solução que 

pretenda desvencilhar a seleção de bens penalmente relevantes da Carta Magna resvalará 

na seara da ilegitimidade, distanciando-se dos princípios que ordenam a realidade jurídica 

nacional. 

Ao prefaciar obra de Luiz Regis Prado acerca do tema, José Cerezo Mir aponta, 

com absoluta propriedade, que na seleção dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal 

e nas suas variadas formas de violação que, em última instância, devem ser evitadas, 

desempenham papel decisivo as orientações políticas dominantes em determinado contexto 

histórico-social. Essas orientações, como entende, têm, nos regimes democráticos, reflexo 

na Constituição, em que são assegurados os direitos e as liberdades fundamentais 

decorrentes do reconhecimento da dignidade da pessoa humana. 

Cerezo Mir, comparando as Cartas Políticas da Espanha e do Brasil, não deixa 

de registrar que, em ambos os casos, não se está diante de um Estado meramente liberal, 

mas Social e Democrático de Direito, em que se encontram estampados no texto 

constitucional outros direitos essenciais para a promoção do bem-estar econômico, social e 

cultural dos cidadãos. Dessa forma, em razão de o Direito Penal proteger os bens jurídicos 

mais relevantes, tem-se que, em geral, eles já são garantidos constitucionalmente – e, 

assim, arremata, in verbis: 

 

“(...) Não é fácil que um bem jurídico protegido pelo Direito Penal não tenha 
sido, ainda que indiretamente, reconhecido a nível constitucional. Não é possível 
tampouco que o Direito Penal outorgue proteção a bens jurídicos incompatíveis 
com os valores superiores tutelados na Constituição, ou com o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Neste sentido, pode-se dizer, com Luiz Regis 
Prado, que o fundamento primeiro do injusto material deita raízes na 
Constituição.” 89 

 

                                                
88 CAMARGO, Antonio Luis Chaves, apud MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Elementos para uma Teoria da 

Parte Especial do Direito Penal, f. 125. 
89 MIR, Jose Cerezo. Prefácio. In: PRADO, Luiz Regis, Bem Jurídico-Penal e Constituição, 3ª ed. rev. atual. 

ampl. São Paulo: RT, p. 8-9, 2003. 
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O próprio autor da obra prefaciada, aliás, faz registrar o vínculo de legitimidade 

que pontifica a tutela penal e os bens constitucionais em um Estado civilizado moderno. 

Nesse sentido, discorre Luiz Regis Prado que, in verbis: 

 

“Em um Estado Democrático e Social de Direito, a tutela penal não pode vir 
dissociada do pressuposto do bem jurídico, sendo considerada legítima, sob a 
ótica constitucional, quando socialmente necessária. Isso vale dizer: quando 
imprescindível para assegurar as condições de vida, o desenvolvimento e a paz 
social, tendo em vista o postulado maior da liberdade – verdadeira presunção de 
liberdade (Freiheitsvemutung) – e da dignidade da pessoa humana.” 90 

 

Portanto, somente haverá de se reclamar a tutela penal para aqueles bens 

constitucionalmente reconhecidos. 

 

3.1.1 O Trabalho como Valor Constitucional 

Sob o prisma da suprema convergência de valores historicamente eleitos pela 

sociedade política, concretizados em normatizações principiológicas balisantes do 

ordenamento jurídico a partir delas derivado, é a Carta Constitucional mais do que mero 

conglomerado de regras comportamentais. Como texto constitutivo do Estado, reflete os 

anseios e as expectativas de mundo de uma comunidade organizada que, por meio desse 

pacto origem, reconhece (e se autoatribui) paradigmas de “dever-ser” necessários e 

suficientes à edificação progressiva de uma realidade cultural em construção, idealizada e 

materializada a partir do seu contexto histórico. 

A Constituição, portanto, longe de esgotar-se em mero diploma legal, positiva, 

de modo emblemático, no espectro jurídico, valores fundantes (e, por isso, fundamentais) 

da sociedade política, legitimando, como vértice das leis hierarquizáveis, todo 

aparelhamento normativo modular regulador do convívio societário. 

Ler a Constituição é exercício exegético profundo, muito além da 

superficialidade semiótica das palavras ou do registro histórico-documentário de fatos. É, 

em verdade, um convite renovador ao redescobrimento do repositório ético que anima os 

discursos jurígenos entre os interlocutores da sociedade política concreta. 

Nesse sentido, qualquer investigação científica dos aspectos principiológicos e 

axiológicos da sociedade organizada demanda, como fonte e providência primeira, o 

estudo dos alicerces político-constitucionais, em que se radicam, em última instância, todos 

os demais ramos da Ciência do Direito. 

                                                
90 PRADO, Luiz Regis, Bem Jurídico-Penal e Constituição, p. 70. 



 

 

61 

Seria impossível pretender desenhar os contornos de um Direito Penal do 

Trabalho (assim como de qualquer outro ramo da Jurisprudência) sem, antes, adentrar à 

expressão constitucional a que se refere – no caso, à expressão “trabalho”. E qual o 

tratamento que a Constituição da República de 1988 estende ao trabalho humano em 

sociedade? 

É consabido que a Carta Constitucional vigente, promulgada com a finalidade 

de se instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 

e a Justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias91, elegeu, logo em seu art. 1º, como 

fundamento da República – ao lado da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa 

humana e do pluralismo político – “os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” 

(inciso IV). 

A aparente singeleza do dispositivo constitucional não pode servir de 

justificação aos mais afoitos, nem pode iludir os mais incautos. O trabalho humano é, por 

princípio, valor social inderrogável, pois constitui, como dito, um dos fundamentos 

constitucionais da República. É valor-fundante. É valor-fundamento. É, portanto, valor-

fundamental. 

O “trabalho”, como valor supremo e fundamento republicano, concretiza-se, 

sob o pálido do Direito, como bem jurídico da mais alta relevância, cuja dignidade 

transcende a órbita do interesse individual para firmar apoio nos próprios alicerces da 

sociedade política. Sua preservação, salvaguardando-o de atentados ou violações, encontra 

na transpessoalidade do seu propósito o fundamento da própria existência do homem, 

assim reconhecido no artigo XXIII, item 1, da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, in verbis: “todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de 

emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.”92 

O extenso rol do art. 7º da Carta Magna de 1988 desmente aqueles que 

blasfemam contra a importância do “trabalho” como objeto de destaque no emaranhado 

das relações sociais modernas, trazendo ao mundo do Direito a imperiosa necessidade de 

normatização e tutela desses arranjos econômico-laborativos como fator decisivo à 

estabilização do modelo social vigente. 

                                                
91 Consoante dispõe o preceito preambular da Constituição de 1988. 
92 Informação disponível em: <http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. 

Acesso em: 14 jan. 2009. 
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Nesse sentido, é inegável que, sendo o trabalho reconhecidamente valor 

constitucional fundamental, as relações humanas estabelecidas em seu perímetro devem ser 

não apenas regidas pelo Direito, mas também protegidas contra atentados, ameaças ou 

agressões, legitimando-se, à hipótese, o incremento tutelar pela via penal punitiva. 

 

3.1.2 O Alcance da Competência Penal Trabalhista 

Dentre as objeções opostas ao reconhecimento da competência penal da Justiça 

do Trabalho, apresenta-se como argumento corrente a virtual carência de especificação 

objetiva, tanto em âmbito constitucional como em infra-constitucional, acerca do rol das 

condutas infracionais típicas que, por força do novel art. 114, I, da CF, estariam sujeitos à 

jurisdição especial trabalhista. 

A dificuldade ora apresentada não pode servir de óbice à consagração da 

competência criminal em estudo. Em verdade, a objeção erigida se antecipa ao próprio 

reconhecimento da ampliação jurisdicional, invertendo de forma ilegítima os pressupostos 

e antecedentes lógicos da controvérsia. De fato, em exercício silogístico, há que, primeiro, 

se admitir a competência penal da Justiça do Trabalho para, após, perquirir-se a sua 

extensão – e não o contrário. Somente se a premissa inicial for verdadeira (rectius, a de que 

a Justiça Especializada detém competência delito-sancionatória) será possível avançar ao 

debate sobre seu círculo de abrangência, não se podendo aceitar que a jurisdição penal 

trabalhista seja recusada em razão de circunstância teórica posposta. 

Todavia, ainda que assim fosse, não se deve suscitar a imprecisão do preceito 

constitucional para se fundamentar a recusa à nova competência. Afinal, a tarefa de se 

insculpir os propósitos da lei não é do legislador, quiçá constituinte, mas sim do intérprete 

e aplicador da norma, que, observando as bases lógicas, metodológicas e teleológico-

estruturais do ordenamento, haverá de revelar, com a cientificidade esperada, o verdadeiro 

sentido subjacente ao sistema legal sob arranjo. 

Todo ordenamento jurídico é, por definição e nas lições de Norberto Bobbio93, 

uno, coerente e completo, e qualquer lacunosidade ou antinomia somente constitui estágio 

de obscurantismo normativo que, em verdade, expõe a deficiência cognitiva do sujeito que 

conhece – e não um vício intrínseco do sistema, como equivocadamente, por vezes, se 

supõe. A revelação da harmonia integradora do universo jurídico (como de qualquer outro 

universo científico) é resultado do empreendedorismo lógico da razão cognoscente, jamais 

do objeto cognoscível em si. 

                                                
93 BOBBIO, Norberto. Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito. Tradução de Márcio Pugliesi, 

Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 2006, passim. 
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Portanto, qualquer dificuldade de delimitação do círculo da nova competência 

justrabalhista há de ser reconhecida como mera nebulosidade cognitiva inicial do sujeito, a 

quem cabe, por esforço da razão, clarificar as regras subjacentes ao texto da lei, revelando-

lhes o sentido e o propósito ali contidos. 

A tentativa de se resolver o pseudo-entrave ao alcance da competência penal da 

Justiça do Trabalho tem reunido esforços de estudiosos e pesquisadores, como é, mais uma 

vez, o caso de José Eduardo de Resende Chaves Júnior94, que sustenta que a jurisdição 

penal-trabalhista está delimitada pela descompesação da relação laboral tonificada pela 

subordinação econômica intersubjetiva. 

Nesse sentido, alerta ao fato de que nem todo delito oriundo da relação de 

trabalho seja de competência da Justiça Especializada, pois, nada obstante a transposição 

do antigo critério subjetivo para o atual critério objetivo, em nenhum momento o art. 114, 

CF, convolou a Justiça Laboral em Justiça Penal Comum. 

Para Chaves Júnior, se levado a extremo, teríamos que a ação penal para 

julgamento de homicídio praticado pelo trabalhador contra o patrão em virtude de 

desentendimentos laborais estaria inserida na esfera trabalhista, fazendo perder sentido a 

finalidade da especialização desse ramo do Judiciário. 

A saída para esse aparente dilema, como sustenta, é a concepção de que a 

competência (penal e extra-penal) da Justiça do Trabalho deve se guiar pela prestação 

laboral realizada sob certa dependência e subordinação econômicas, orientadora da 

descompensação jurídica da imanente e correlata relação de poder. 

Assim sendo, a extensão dessa tutela judiciária específica deve ser não apenas 

abrangente, mas também eficaz, englobando os aspectos proativo, promocional, econômico 

e, agora, punitivo-sancionador. 

Por isso é que o suposto paradoxo de se conjugar a perda de foco à necessidade 

de lidar com o fenômeno laboral de maneira mais abrangente se resolve na restrição da 

competência penal aos casos em que, segundo sua delineação hipotética, dependam da 

relação de trabalho sob subordinação econômica. 

A idéia, portanto, é de que o homicídio ocorrido em razão de desentendimento 

entre empregado e empregador não se desloca para a competência trabalhista porque o tipo 

penal do homicídio (art. 121, CP) se aperfeiçoaria, do ponto de vista hipotético e formal, 

independentemente da noção de relação jurídica de trabalho. Já os crimes contra a 

organização laboral (arts. 197 a 207, CP) e o delito de redução à condição análoga à de 
                                                
94 CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. A Emenda Constitucional nº 45/2004 e a Competência 

Penal da Justiça do Trabalho. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7787>. 
Acesso em: 08 jan. 2008. 



 

 

64 

escravo (art. 149, CP) dependeriam, em suas configurações formais, da concepção da 

relação de trabalho subordinado – sem a qual tais figuras sequer existiriam. 

Com isso, conclui o autor, a competência penal-trabalhista somente se legitima 

se a relação de trabalho (sob dependência econômica) surgir como elementar da tipificação 

legal, jamais como mera circunstância acessória, ainda que implique aumento ou 

diminuição de pena. 

Há grande acerto no pensamento de Chaves Júnior, ilustrativo da doutrina mais 

especializada, ao defender que a competência penal da Justiça do Trabalho não pode ser 

tão ampla a ponto de tornar-se uma jurisdição criminal comum – mas também não pode 

ficar adstrita às poucas figuras contidas no Título IV do Código Penal Brasileiro, quando 

concretizadas em face de trabalhadores individualmente considerados (ressaltando-se a 

competência da Justiça Federal para o julgamento desses delitos, quando assumirem 

dimensão coletiva). 

De fato, não haveria qualquer razoabilidade lógica ou sistêmica em se acolher a 

competência penal trabalhista para, em sequência, recusar-lhe o julgamento de infrações 

que, a despeito de não constarem do limitado rol dos arts. 197 a 207 do Código Punitivo, 

guardassem íntima conotação laboral, como é o caso do delito de redução à condição 

análoga à de escravo (art. 149, CP). Afinal, diferentemente do quanto prescrito no art. 109, 

inciso VI, da Carta Republicana, a previsão contida no art. 114, inciso I, é maior, 

abrangendo todas as ações oriundas da relação de trabalho, não só aquelas atinentes aos 

crimes contra a sua organização (stricto sensu). 

A nova competência justrabalhista se estabelece, assim, em função dos 

atentados à relação de trabalho que estejam previstos formalmente em lei incriminadora. O 

que se protege, a título de bem jurídico penal, não é o trabalho em si, mas as relações 

intersubjetivas que se formam ao seu entorno, conferindo maior proteção jurídica aos 

enlaces que caracterizam, em essência, a bilateralidade laboral normatizada pelo Direito. 

Há de se frisar que nem todas as infrações penais contra o trabalho humano 

devem ser consideradas, na dicção do atual art. 114, I, CF, para fins de jurisdição penal-

trabalhista, mas apenas aquelas que têm como finalidade essencial atentar contra a relação 

de trabalho juridicamente prescrita. 

Não se deve confundir a relação de trabalho com o trabalho em si; embora 

sejam situações obviamente conexas, referem-se a momentos jurídicos diferentes. 

A relação de trabalho é uma modalidade de relação jurídica e somente assim há 

de ser entendida, especialmente para fins de resguardo da tutela penal em debate. 
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Miguel Reale, relembrando a importância de Savigny, no século XIX, para a 

forja conceitual moderna de “relação jurídica”, destaca que, embora se trate, em gênero, de 

uma relação social, nem toda relação intersubjetiva é assim adjetivada pelo Direito. Desse 

modo, esclarece que, in verbis: 

 

“Os homens, visando à obtenção de fins diversos e múltiplos, entram em contato 
uns com os outros. Há uma infinidade de laços prendendo os homens entre si, 
mas nem todos são de natureza jurídica. A rigor, ninguém se relaciona na 
sociedade visando a fins estritamente jurídicos. São fins morais, religiosos, 
econômicos, estéticos, artísticos, utilitários, que determinam a conduta humana. 
O Direito é mais um instrumento de vida do que finalidade de vida. (...) 
Ora, se o homem, na sociedade, não objetiva a fins estritamente jurídicos, mas, 
ao contrário, fins múltiplos, devemos reconhecer que nem todas as relações são 
jurídicas, embora possam, às vezes, reunir duas ou mais pessoas através de 
vínculos estáveis e objetivos. 
Quais das relações sociais devem ser tidas como jurídicas? (...) 
Prevalece, hoje em dia, uma concepção operacional do Direito, não se atribuindo 
mais ao Estado a mera função de reconhecer e amparar algo já estabelecido pelo 
livre jogo dos interesses individuais. Ao contrário, o Estado, baseado, é claro, 
nos dados do processo social, instaura modelos jurídicos que condicionam e 
orientam o constituir-se das relações jurídicas. (...) 
Quer, porém, se entenda que as relações são reconhecidas pelo Estado, ou que 
surjam também em virtude de ato constitutivo do Estado, o certo é que não há 
que falar em relação jurídica se não houver um fato correspondente a normas de 
direito, de conformidade com o seguinte princípio básico: ´Os fatos e relações 
sociais só têm significado jurídico inseridos numa estrutura normativa`. 
A regra jurídica pode ser vista, mas só por abstração, como uma cobertura 
protetora da conduta humana e dos processos de sua estruturação e garantia. 
Poderíamos dizer, apenas para facilitar a exposição, que as normas jurídicas 
projetam-se como feixes luminosos sobre a experiência social: e só enquanto as 
relações sociais passam sob a ação desse facho normativo, é que elas adquirem o 
significado de ´relações jurídicas`.” (grifo nosso) 95 

 

Luiz Otávio de Oliveira Amaral96, também ao tratar do assunto, salienta que a 

jurisdicização das relações humanas (pessoais ou sociais), qualificadas pela subsunção à 

norma de Direito, é que se deve denominar de relação jurídica. 

Essas, aliás, já eram, há muito, as lições de Hans Kelsen, ao discorrer sobre a 

conectividade imanente entre os conceitos de “dever jurídico” e de “direito subjetivo”, 

ressaltando que toda relação jurídica é uma “relação entre sujeitos jurídicos”, mas, em todo 

caso, sempre “constituída pela ordem jurídica” em si.97 

Se a relação jurídica se estrutura a partir da confluência dos seus elementos 

fundamentais (sujeitos / objeto / vínculo de atributividade), então pode-se dizer que haverá 

uma relação de trabalho sempre que, entre uma pessoa natural, detentora da força 

laborativa, e outra, tomadora dos serviços, existir um vínculo relativo à prestação de uma 

                                                
95 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, p. 214-215. 
96 AMARAL, Luiz Otávio de Oliveira. Teoria Geral do Direito. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 

210. 
97 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 182-183. 
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tarefa, associada a uma contraprestatividade econômica, segundo os modelos jurídicos 

regulamentares. 

E, sob essa perspectiva, qual o papel do Direito do Trabalho e do Direito Penal 

do Trabalho nesse contexto? Em suma, pode-se dizer que o primeiro é a regulamentação 

do trabalho humano, enquanto que o segundo tem por finalidade a tutela penal dessa 

regulamentação. 

Com efeito, o reconhecimento da competência penal-trabalhista não enseja 

apenas uma revalorização da Justiça Especializada (embora tenha por objetivo indireto a 

aproximação das questões jurídico-processuais dos órgãos jurisdicionais com maior 

qualificação técnica e sociolágica ao assunto), mas revela uma sobretutela das relações 

sociais trabalhistas, entrelaçadas no manto regulatório do ordenamento jurídico. 

Nasce, assim, o princípio da unidade da jurisdição trabalhista, fulcrado no 

princípio da unidade de convicção jurisdicional, pelo qual todas as questões que envolvam 

o trabalho humano e as relações dele decorrentes estejam afetas à Justiça Federal 

Especializada. Traduz-se, desse modo, uma importante alteração de paradigma, pois não se 

trata tão-somente de um deslocamento formal e estéreo da competência de um órgão a 

outro do Poder Judiciário, mas do superreconhecimento, por parte do Estado, da relevância 

desse valor constitucional e da importância da normalidade das relações humanas sobre ele 

edificadas para a concretização dos ideais republicanos inscritos na Carta de 1988. 

O “princípio da unidade de jurisdição trabalhista”, ora proposto, traz como 

consequência a reafirmação da autonomia científica do Direito Penal do Trabalho, 

reclamando, por isso, uma remodulação classificatória dos delitos à luz do novo critério 

tutelar, qual seja, as relações de trabalho normatizadas. 

Dessa necessidade, entendemos ser apropriada uma nova classificação 

infracional delitiva, a ser reconhecida, no universo da Dogmática Penal, como crimes 

contra as relações de trabalho, ou, como chamaremos, crimes laborais próprios, em 

distinção, sobretudo, aos crimes comuns. 

É preciso reconhecer que há, no ordenamento jurídico incriminador, uma 

categoria de tipificações penais que tutela, em abstrato, a normatização das relações de 

trabalho (contribuindo, portanto, para a normalidade dessas relações), enquanto há outras 

figuras delituosas que, a despeito de ocorrerem no âmbito do trabalho economico-

juridicamente subordinado, não resguardam, de modo particular, aquele bem jurídico; e há, 

ainda, aqueles crimes comuns, que se distanciam do trabalho e das relações a ele 

correspondentes. 
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Nesse sentido, estabelecem-se três grandes categorias classificatórias: a) os 

crimes comuns; b) os crimes laborais próprios e c) os crimes laborais impróprios. Pela 

exegese do texto constitucional e segundo o princípio da unidade de jurisdição, somente os 

crimes laborais próprios são, atualmente, de competência da Justiça do Trabalho. 

 

 

3.2 Dos Crimes Comuns e dos Crimes Laborais 

Como sustentado, é a partir do reconhecimento da competência penal da Justiça 

do Trabalho que se avança em direção a uma nova categoria classificatória de crimes, 

nominados “crimes laborais”, em distinção dos “crimes comuns”, ora reconhecidos. 

A atividade classificatória constitui etapa indispensável ao cientista, rumo ao 

conhecimento lógico e racional do seu objeto. Embora não seja o fim da própria ciência, 

sem o procedimento tipológico de identificação das categorias ônticas fundamentais de 

estudo (ou das suas subdivisões concêntricas, em face da mesma área de saber científico), 

não haverá sistematização necessária para a consolidação do conhecimento humano. 

A formulação de um sistema de classificação, sobretudo em seara jurídico-

penal, exige do estudioso a adoção de um critério seguro e legítimo que justifique, de 

forma adequada, o arranjo teórico proposto. Sob esse aspecto, ressalta Sérgio de Oliveira 

Médici, que, in verbis: 

 

“Um sistema pode ser dedutivo, isto é, composto por um conjunto de juízos, ou 
pode consistir em um sistema de conceitos. A este último, de ordinário, se 
denomina classificação. No sentido estrito, somente haverá sistema quando a 
conexão entre os conhecimentos isolados não apresentarem lacunas e pode ser 
exposta sob forma de dedução de certas hipóteses básicas, o que certamente é 
impossível na Parte Especial. A classificação requer que se leve em conta as 
afinidades e distinções (dessemelhanças) dos diferentes delitos (critério de 
classificação), o que permite formar grupos e sub-grupos que facilitam a consulta 
e a aplicação da lei. O posto outorgado no sistema de um determinado delito 
pode provocar importantes consequências. Os critérios propostos são muito 
variados, mas ainda que do ponto de vista lógico não haja reparos, nem todos são 
igualmente aceitáveis. Na opinião dominante, deve-se dar prioridade ao bem 
jurídico protegido e na necessidade de servir-se de outros critérios subordinados 
ou secundários, assim como na impossibilidade, notada já por Binding, de 
esgotar com um só critério de classificação a totalidade do conteúdo da Parte 
Especial.” 98 

 

Nesse sentido, a correta identificação do bem jurídico penalmente tutelado é 

imprescindível para a boa geografia classificatória, que, muitas vezes, resvala em fronteira 

imprecisa, especialmente quando a mesma formulação típica preserva, simultaneamente, 

mais de um bem ou interesse socialmente relevante. Sob esse aspecto, é ilustrativa a 

                                                
98 MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Elementos para uma Teoria da Parte Especial do Direito Penal, f. 105. 
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própria classificação de delitos adotada por Heleno Cláudio Fragoso99, ao fixar os três 

grandes grupamentos infracionais do Código Penal sob as seguintes rubricas: 

 

a) Crimes contra bens e interesses da personalidade (compreendendo os crimes contra a 

pessoa, contra o patrimônio e contra a propriedade imaterial); 

 

b) Crimes contra bens ou interesses do corpo social (incluindo-se os crimes contra a 

organização do trabalho, contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos, contra os 

costumes, contra a família, contra a incolumidade pública, contra a paz pública e contra a 

fé pública); 

 

c) Crimes contra o Estado (especialmente os crimes contra a Administração Pública). 

 

Entretanto, o próprio doutrinador reconhece que essa classificação pode dar 

lugar a dúvidas, pois, como exemplo, os fatos que o Código Penal tipifica sob o título 

“Crimes Contra a Organização do Trabalho” são, em parte, crimes contra a liberdade 

individual. Já nos crimes pluriofensivos (em que mais de um bem jurídico é atingido – v.g. 

latrocínio), as dificuldades podem ser ainda maiores, dadas as incorreções manifestas do 

legislador. E, com isso, arremata que, em tais situações, a classificação legal não será 

decisiva. 

Por isso é que a definição do bem jurídico tutelado, antes mesmo da 

classificação desenhada na lei, é que deve ser o critério de escolha na formulação de um 

modelo jurídico-penal de infrações, ainda que, eventualmente, o resultado da investigação 

se distancie daquele acolhido pelo legislador. 

Já se disse que o trabalho, como valor social constitucional, é, com absoluta 

propriedade, destinatário de atenção e resguardo jurídico, a dispensar, inclusive, um 

arcabouço administrativo e judicial próprio na estrutura orgânica da República. 

Não cabe ao Direito Penal do Trabalho resolver os conflitos laborais. A 

resolução desses conflitos se insere no estrito âmbito da normatização justrabalhista, ou 

seja, do Direito do Trabalho em si. Ao Direito Penal do Trabalho cabe, tutelar essa 

normatização, a fim de que as relações laborais sejam preservadas tais como foram 

programadas pelo ordenamento vigente. 

                                                
99 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – Parte Especial. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1981, p. 14. 
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Tal conclusão não compromete a autonomia científica do Direito Penal do 

Trabalho. Ao revés, apenas lhe reafirma o objeto, conferindo contornos mais precisos à 

metodologia e aos princípios que lhe são inerentes. Aliás, é cediço que o Direito Penal 

possui caráter essencialmente acessório em face dos demais ramos do Direito – e tal 

característica jamais comprometeu, historicamente, sua cientificidade. 

A própria razão da autonomia do Direito do Trabalho, de outro turno, encontra-

se mais radicada na sua especialização do que na sua pseudo-independência em relação aos 

demais ramos da ciência jurídica. Nesse sentido, são suficientes as lições de Délio 

Maranhão, ao ressaltar que, in verbis: 

 

“(...) quando determinadas relações sociais, pelo relevo que os conflitos de 
interesses delas resultantes assumem na sociedade, exigem uma regulação 
jurídica específica e esta regulação, proporcionalmente àquele relevo, se faz 
através de numerosas normas legais e estas, informadas por princípios próprios, 
acabam por compor um todo sistemático, temos o fenômeno do surgimento de 
um ramo autônomo do Direito. A autonomia do Direito do Trabalho resulta de 
sua especialização. E esta autonomia (científica, legislativa e didática) é relativa, 
como todo ramo autônomo do ordenamento (considerado este como um corpo 
sistemático e coerente de todas as normas jurídicas que regulam as relações 
humanas em sociedade).” 100 

 

O que se tutela, portanto, no Direito Penal do Trabalho não é, reitere-se, o 

trabalho em si, mas a relação laboral normatizada pelo Direito. Por isso, a finalidade 

principal do Direito Penal do Trabalho é assegurar, mediante resposta penal, que as 

relações de trabalho se desenvolvam à maneira e ao modo do Direito, preservando, 

portanto, os direitos e deveres recíprocos inerentes a essa relação. 

Como se identificar um crime cujo objeto seja a tutela da relação de trabalho? 

Primeiro, é de se dizer que a relação de trabalho compreende não só os direitos e deveres 

mútuos entre os sujeitos particulares que compõem essa relação, mas também os direitos e 

deveres inerentes à própria organização social do trabalho. Por isso, a relação de trabalho 

deve ser entendida sob o prisma individual, mas também sob o aspecto coletivo da 

sociedade jurídica. 

Somente podem ser considerados delitos laborais próprios aqueles que tenham, 

dentro do modelo punitivo comportamental, a estrita finalidade de preservação e 

recomposição da relação de trabalho (entre indivíduos ou em coletividade) estabelecida 

pelo ordenamento jurídico. Somente os delitos que encerrem a essencialidade da sua 

existência nesse propósito é que podem ser considerados crimes laborais próprios – como é 

o caso não só dos crimes contra a organização do trabalho, previstos no Título IV da Parte 

                                                
100 MARANHÃO, Délio. Direito do Trabalho. 11ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1983, p. 6. 
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Especial do Código Penal, mas também do crime de redução à condição análoga à de 

escravo (art. 148, CP), na medida em que, na sua essencialidade, visa rechaçar qualquer 

tentativa de subversão do modo de trabalho adotado pela sociedade política atual. 

É claro que existem outras figuras penalmente típicas que objetivam preservar 

relacionamentos humanos e que podem circunstancialmente se concretizar no âmbito da 

relação de emprego – v.g. furto, lesão corporal, homicídio. Mas esses tipos penais, embora 

verificados no âmago do trato laborativo (pondo em risco as obrigações mútuas entre os 

participantes dessa relação, como no caso do furto, em que empregado e empregador 

devem respeitar, reciprocamente, o patrimônio alheio), não têm por propósito resguardar o 

modelo juslaboral adotado pelo ordenamento, mas tão somente proteger, via reflexa, bens 

jurídicos que estão envolvidos na relação de trabalho, e que não são essencialmente a 

própria relação. Por isso, são ora denominados “crimes laborais impróprios” e, assim, 

escapam da esfera de competência da Justiça Especializada. 

Observe-se que, no paradigma do crime de furto, por exemplo, há forma 

qualificada quando é praticado com abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, CP), como há de 

acontecer nas relações trabalhistas, em que existe, entre empregado e empregador, uma 

fidúcia mútua que tonifica a própria relação de emprego; entretanto, nesse caso, ainda que 

a infração ocorra no âmbito circunstancial da relação de trabalho, não poderá ser deslocada 

a essa Justiça, dada a ausência da conectividade daquela conduta delituosa com a própria 

finalidade da sua competência criminal. 

Daí a disposição da Lei Maior para atribuir criteriosamente à Justiça do 

Trabalho ações (também penais) oriundas da relação de labor, mas não de quaisquer delitos 

que acontecem de forma indiscriminada no âmbito circunstancial dessa relação. 

Crimes laborais próprios, portanto, são os crimes contra as relações de 

trabalho, atentatórios do seu arcabouço normativo regulador, pois visam, em essência, 

instaurar modelos laborais (entre particulares ou coletivamente) não admitidos pelo 

Direito. Já os crimes laborais impróprios são os crimes comuns que se realizam no âmbito 

da relação de trabalho (ou entre os sujeitos nela envolvidos), mas que não atentam 

diretamente contra sua existência jurídico-normativa. 

Tal classificação não deve ensejar dúvidas: o crime de “atentado contra a 

liberdade do trabalho” (art. 197, CP) é um delito laboral próprio porque, por exemplo, 

inaugura uma relação trabalhista viciada pelo constrangimento do operário ou artífice, em 

detrimento das normas laborais de regência. A difamação (art. 139, CP) praticada pelo 

empregador contra o seu empregado, ainda que enseje resolução motivada do pacto (art. 

483, “e”, CLT), não constitui, por si só, inovação de um novo modelo trabalhista, mas 
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apenas o descumprimento das obrigações e dos deveres inerentes ao pacto já normatizado 

pelo Direito. 

É claro que, tratando-se de classificação absolutamente doutrinária e 

constatando-se que os tipos penais que definem os crimes laborais próprios são, em regra, 

abertos (ou, muitas vezes, normas penais em branco), somente a casuística poderá, em 

várias hipóteses, delinear quando um delito será de competência da Justiça do Trabalho ou 

quando recairá sob a jurisdição comum (Justiça Federal ou Justiça Estadual). Mas, reitere-

se, esse é um problema de solução a posteriori, jamais um obstáculo prévio à competência 

penal-trabalhista. 

De todo modo, é possível, desde logo, identificar algumas das figuras delitivas 

que, mesmo em sua formulação cominatória abstrata, podem ser categoricamente 

agrupadas como infrações laborais próprias, em distinção a outras – e, nesse sentido, serão 

analisados alguns dos tipos em referência, e outros que, com maior razão, poderão levar a 

dúvidas ou equívocos. 

 

3.2.1 Redução a Condição Análoga à de Escravo 

 

“Art. 149, CP. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

submetendo-o a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 

degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 

dívida contraída com o empregador ou preposto: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa, além de pena 

correspondente à violência. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o 

fim de retê-lo no local de trabalho; 

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 

documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I – contra criança ou adolescente; 

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.” 

 

O Código Penal Brasileiro, no capítulo que trata dos crimes contra a liberdade 

individual, preceitua em seu art. 149 que será punível com pena de reclusão aquele que 

reduzir alguém a condição análoga à de escravo, através da submissão ao exercício de 



 

 

72 

trabalhos forçados ou jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho etc. Consoante 

entendimento jurisprudencial, não se trata de submeter a vítima a regime de escravidão; 

basta que o indivíduo seja transformado em pessoa inteiramente subordinada a seu domínio 

físico e psíquico, como se escravo fosse. 

O bem jurídico tutelado com a criação desse dispositivo é a liberdade 

individual, o status libertatis inerente a todo ser humano. O objetivo do legislador é, assim, 

proteger a liberdade em seu aspecto ético-social, tendo em vista que reduzir alguém a 

condição análoga à de escravo, tratando-o como res, fere princípios como o da dignidade 

da pessoa humana, que está inserido dentre os bens jurídicos amplamente resguardados 

pela Carta Magna. 

Todavia, não se pode deixar de reconhecer que, além da liberdade, a norma 

incriminadora visa também tutelar a regulação jurídica da relação laborativa, ensejado, por 

conseguinte, o modelo mais evidente de crime laboral próprio, como ora proposto. 

O sujeito passivo do delito pode ser todo indivíduo, civilizado ou não, e não há 

nenhuma distinção atinente a raça, sexo, cor, idade etc. Por outro lado, não se exige que a 

conduta prevista no tipo seja praticada pelo empregador, podendo ser intentada por 

qualquer pessoa, justamente por inaugurar uma relação trabalhista ilícita no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro. 

Não obstante, César Roberto Bitencourt salienta que a única exigência para a 

configuração do crime é a existência de um vínculo de emprego entre o sujeito ativo e o 

sujeito passivo, ou seja, necessariamente deve haver uma relação de prestação de serviços 

entre as partes101. Ausente esse liame, mesmo que haja restrição de liberdade, não há que se 

falar em configuração do delito em estudo, o que não impede a subsunção da conduta a 

outro tipo penal, tal como, maus tratos, tortura, sequestro ou cárcere privado, entre outros. 

A adequação típica ocorre quando há sujeição total da vítima à vontade do 

agente, momento em que o ofendido se vê obrigado a satisfazer os caprichos de outra 

pessoa, perdendo, com isso, sua personalidade. Assim, observa-se que o fato de a vítima 

dispor de uma liberdade relativa não é suficiente a descaracterizar o delito, pois não é a 

liberdade de autolocomoção que é restringida ou cerceada e sim os valores pessoais da 

vítima, como dignidade, amor próprio, auto-estima. 

Não é necessário que o sujeito passivo seja enclausurado ou submetido a maus 

tratos, bastando que tenha sua liberdade abreviada com o objetivo de satisfazer os 

interesses de outra pessoa, em detrimento de sua própria identidade. 

                                                
101 BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial - Volume 2. 8ª ed., rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2008, p. 388. 
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Vários são os meios ou modos para configurar o crime. A título de 

exemplificação, citemos os mais comuns, como a submissão do trabalhador à prática de 

trabalho em condições desumanas e em jornadas muito superiores àquelas admitidas pela 

legislação laboral; retenção de salários e/ou pagamento de quantias irrisórias; descontos 

desproporcionais sob a justificativa de que tais valores se prestam ao adimplemento de 

alimentação, habitação etc. 

O elemento subjetivo do crime é o dolo (direto ou eventual), a vontade dirigida 

a subjugar outra pessoa, de forma livre e consciente. Cumpre ressaltar que, embora a 

liberdade seja considerada, em tese, um bem disponível, o consentimento do ofendido não 

afasta a caracterização do crime, pois é inadmissível que o ser humano, por mais ignorante 

ou rude que seja, possa renunciar a seus direitos fundamentais, submetendo-se, 

validademente, a uma relação laborativa atentatória do modelo aceito pela sociedade 

moderna. 

Importante salientar que o domínio decorrente de relação familiar em que os 

pais ou responsáveis restringem parcela da liberdade de um filho, visando seu pleno 

desenvolvimento e educação, não é passível de configurar o crime em estudo, exigindo-se, 

pois, formação laboral inadequada e ilegítima. 

Observa-se ainda, a necessidade de que o sujeito ativo tenha conhecimento da 

ilegalidade existente na conduta praticada (dolo), na medida em que o tipo não admite a 

modalidade culposa. 

O crime previsto no art. 149 do Código Penal é material e consuma-se no 

momento em que o sujeito ativo submete a vítima a condição análoga à de escravo por um 

período de tempo considerável. Assim, não há que se falar em delito se essa situação 

perdurar por tempo juridicamente inexpressivo, pois o crime é permanente, e prolongando-

se no tempo. 

Ocorre a tentativa quando o agente pratica atos de execução, mas não obtém 

êxito em consumar a prática delituosa por circunstâncias alheias à sua vontade. O exemplo 

clássico é aquele em que o sujeito ativo é preso ao transportar trabalhadores para 

determinado local onde seriam transformados em servos, subordinados a vontade 

criminosa do tomador de serviços. 

Recentemente, a Lei nº 10.803/2003 criou duas novas figuras para o delito, 

exacerbando a pena de reclusão àquele que praticar conduta objetivando cercear o uso de 

meios de transporte ou manter vigilância ostensiva no ambiente laboral, se apoderando de 

objetos pessoais ou documentos, com o fim de reter o trabalhador no local de trabalho. 
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Em melhor interpretação, pode-se afirmar que as figuras delitivas criadas são 

autônomas, mas é indispensável que o ofendido esteja sendo vítima do delito previsto no 

art. 149 para sua incidência, tendo em vista que se alguém cercear o uso de transporte ou 

apossar-se indevidamente de documentos do trabalhador com vistas a impedir que deixe o 

local de trabalho, haverá crime de constrangimento illegal ou cárcere privado, entre outros, 

ainda que não esteja submetido à condição análoga a de escravo no momento da agressão. 

Esse também é o posicionamento esposado por Ney Moura Telles.102 

O parágrafo segundo do artigo em estudo estabelece que a pena será aumentada 

de 1/2 (metade) se o crime for praticado contra criança, adolescente ou por motivo de 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 

A ação penal para constatação do crime é pública incondicionada. 

 

3.2.2 Atentado contra a Liberdade de Trabalho 

 

“Art. 197, CP. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça: 

I – a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou 

não trabalhar durante certo período ou em determinados dias: 

Pena – detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência; 

II – a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de 

parede ou paralisação de atividade econômica: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência.” 

 

No Brasil, o primeiro diploma que buscou prevenir atentados contra a liberdade 

do trabalho foi o Código Penal de 1890. Antes disso, a mão-de-obra era prestada por 

escravos, que eram tratados como coisas, sem personalidade jurídica e qualquer proteção 

vinculada à dignidade humana. 

Décadas depois, com o advento do atual Código Penal Brasileiro, o legislador 

entendeu por bem criar um título autônomo em nosso ordenamento para abordar os crimes 

contra a organização do trabalho, previstos nos arts. 197 e seguintes do referido Codex. 

O tipo subjetivo deste crime é o dolo, a vontade livre e consciente de 

constranger, obrigar, coagir o indivíduo a fazer alguma coisa, sem amparo na legislação 

vigente. Nesse passo, não é admissível a forma culposa. 

                                                
102 TELLES, Ney Moura. Direito Penal: Parte Especial. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, passim. 
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O Direito Penal contemporâneo, como já visto, tem também por missão tutelar 

a liberdade do trabalho, ou seja, o direito que cada cidadão possui de escolher a natureza da 

profissão que deseja exercer, tomar decisões relativas ao estabelecimento de trabalho, bem 

como a de eventuais paralisações de sua atividade econômica. 

As disposições do art. 197 do Código Penal protegem, assim, em primeiro 

plano, a liberdade física e psíquica do indivíduo, já que não pode haver impedimento à 

livre formação da vontade do trabalhador e nem ao seu direito de locomover-se. Porém, 

objetiva-se preservar, do mesmo modo, o respeito às normas reguladoras da relação de 

emprego, tutelando, dessa forma, a intangibilidade dos elementos essenciais do contrato de 

trabalho. 

O atentado contra a liberdade de trabalho pode ser realizado mediante violência 

ou grave ameaça, que sejam idôneas a compelir o ofendido a satisfazer a vontade do sujeito 

passivo, fazendo ou deixando de fazer algo. 

Não se exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo, que pode ser 

qualquer pessoa que se vê coagida a fazer ou deixar de fazer contra sua vontade, pois não 

se trata de crime próprio. Com relação ao sujeito passivo, verifica-se, em regra, que pode 

ser qualquer indivíduo, ressaltado o inciso II, em sua primeira parte, em que deve figurar 

no pólo passivo o proprietário do estabelecimento e, dessa forma, admite-se que o crime 

seja praticado contra pessoa jurídica. 

Cumpre enfatizar que o ofendido é aquele que tem sua liberdade de trabalho 

cerceada, ainda que a violência ou grave ameaça seja cometida em face de uma terceira 

pessoa. 

O crime é material e se consuma quando o sujeito passivo, por força da 

violência ou grave ameaça a que foi submetido, aceita o que lhe está sendo imposto, ou 

seja, exerce ou deixa de exercer alguma atividade laborativa, suspende sua atividade 

econômica, abre ou fecha seu estabelecimento comercial etc. É admitida a tentativa se o 

sujeito ativo direcionar sua conduta a constranger o ofendido, mas não obtiver êxito diante 

da resistência por ele oposta. 

Importante salientar que, além das previsões tratadas pelo sistema penal, a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso II, estabelece que “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, elevando o livre arbítrio do 

cidadão a nível constitucional. 

A ação penal é pública incondicionada. 
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3.2.3 Atentado contra a Liberdade de Contrato de Trabalho e Boicotagem Violenta 

 

“Art. 198, CP. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem 

matéria-prima ou produto industrial ou agrícola: 

Pena – detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência.” 

 

O crime previsto no art. 198 do Código Penal foi disciplinado, pela primeira 

vez, em nosso atual diploma, não encontrando antecedente legislativo pretérito. 

Mencionado dispositivo prescreve dois delitos, sendo que na primeira parte 

objetiva-se tutelar a liberdade individual de trabalho, ou seja, o direito de firmar contratos 

de trabalho com total liberdade. Na segunda parte, busca-se garantir que as relações de 

trabalho sejam realizadas de forma natural, sem qualquer interferência prejudicial ao seu 

bom desenvolvimento. 

Embora, em primeira análise, haja dúvida se o tipo penal se incluiria dentre os 

crimes laborais próprios, em visão mais acurada não se pode negar que, ao menos na 

primeira parte do dispositivo, há genuíno atentado ao modelo jurídico prescrito, pois não 

há contrato (sequer de trabalho) válido quando firmado sob constrangimento físico ou 

moral. 

O crime, portanto, é laboral e não é exigida qualidade ou condição específica 

dos sujeitos participantes do delito. 

Em ambas as figuras típicas, o elemento subjetivo do tipo é o dolo que, assim 

como no artigo estudado anteriormente, consiste em constranger (compelir, forçar, obrigar) 

alguém a agir contra a sua vontade.  

A consumação do crime de atentado contra a liberdade do contrato de trabalho 

se dá no momento em que o agente firma o pacto laborativo ou inicia suas atividades 

profissionais ou, no caso da boicotagem violenta, quando o empresário abstém-se de 

adquirir ou fornecer a mercadoria pretendida. A tentativa é admissível se, por 

circunstâncias alheias à vontade do agente, o contrato não for celebrado ou se a transação 

comercial for efetivada.  

A ação penal é pública incondicionada. 
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3.2.4 Atentado contra a Liberdade de Associação 

 

“Art. 199. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional: 

Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à 

violência.” 

 

O direito de fazer parte de associações, no Brasil, foi inserido no ordenamento 

pela Constituição de 1934, vindo a fazer parte do Código Penal pouco depois, em 1940. 

Em seguida, tais disposições foram recepcionadas pela Carta Magna de 1988, nos termos 

dos arts. 5º, XVII, e 8º, V da Lei Fundamental, que asseguram a liberdade de associação e 

filiação sindical,conferindo ampla tutela à liberdade associativa. 

O art. 199 do Código Penal comina pena de detenção àquele que constranger 

alguém a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação 

profissional, mediante uso de violência ou grave ameaça. 

O tipo subjetivo é constituído pelo dolo, que reside na vontade dirigida a 

constranger outrem a se filiar ou abdicar-se do desejo de fazer parte de alguma entidade de 

classe. Não há possibilidade de crime culposo. 

Eis um caso peculiar: segundo sustentamos, somente haverá crime laboral 

próprio (portanto, de competência da Justiça Especializada) se o delito atentar contra a 

própria normatização trabalhista. No caso em estudo, não nos parece que haja qualquer 

propósito dessa categoria no ato infracional, o que implica dizer que, à vista da 

objetividade tutelada, não estamos diante de um crime submetido ao crivo da Justiça 

Obreira, mas à competência da jurisdição penal comum. 

Em regra, pode ser praticado por qualquer pessoa. Vale lembrar que se o crime 

for praticado por funcionário público poderá ensejar também a configuração do delito de 

abuso de autoridade.  

O sujeito passivo é o indivíduo que está sendo obrigado a participar ou 

abandonar o sindicato ou associação, mas nesta hipótese (exigência que visa o abandono 

do sindicato por parte do ofendido) o crime é próprio, pois somente membro ou integrante 

da entidade de classe pode figurar como parte legítima no pólo passivo. 

Se o sujeito passivo ceder à vontade do coator, o crime é consumado. A 

tentativa é admissível, desde que o autor não logre êxito em convencer, através do emprego 

de violência ou grave ameaça, a vítima a aderir ou não ao sindicato ou associação 

profissional. 
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A ação penal é pública incondicionada. 

Se for atingido o interesse individual do empregado, a competência para 

julgamento da ação é da Justiça Estadual. Caso o interesse do sujeito ativo esteja ligado a 

prejudicar a existência do órgão de classe, a demanda será julgada pela Justiça Federal, 

posto tartar-se de interesse coletivo, Segundo a regra do art. 109, VI, CF. 

 

3.2.5 Paralisação de Trabalho, seguida de Violência ou Perturbação da Ordem 

 

“Art. 200. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando 

violência contra pessoa ou contra coisa: 

Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à 

violência. 

Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho é 

indispensável o concurso de, pelo menos, três empregados.” 

 

A Constituição Federal de 1988 e o Código Penal, promulgado em 1940, 

asseguram o direito de greve, desde que exercida sem o uso de violência, evitando afrontas 

ao Estado Democrático de Direito. 

Assim, tem-se que o tipo penal previsto no art. 200 somente será violado se a 

suspensão (lockout) ou abandono coletivo de trabalho resultarem violência contra pessoa 

ou contra coisa. 

De acordo com César Roberto Bitencourt “o bem jurídico tutelado é a 

regularidade e moralidade das relações trabalhistas, é a correção e a moralidade que devem 

orientar os contratos de trabalho, que, venia concessa, não se confunde com a liberdade de 

trabalho”.103 

Na opinião daquele penalista, a doutrina majoritária tem cometido grande 

equívoco ao defender que o bem objeto de tutela é a liberdade de trabalho, tendo em vista 

que esta é a liberdade de trabalhar enquanto na greve ocorre a sua negação, ou seja, a 

ausência de trabalho. 

O tipo penal configura crime laboral próprio que deve ser praticado 

necessariamente por empregado ou empregador participante da greve, pois a previsão do 

tipo aborda a suspensão ou abandono coletivo de trabalho. Assim, somente será possível se 

ocorrer no âmbito das relações trabalhistas e em função destas. 

                                                
103 BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial – Volume 3. 8ª ed., rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2008. p. 377. 
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Luiz Régis Prado relembra que a greve (ou parede) é o abandono do trabalho 

pelos empregados e o lockout, a suspensão total ou parcial do trabalho exercida pelo 

empregador.104 

Exige-se, ainda, o envolvimento de três ou mais pessoas para que a suspensão 

ou o abandono de trabalho seja considerado coletivo. 

Tratando-se de abandono de trabalho, é indubitável a necessidade de reunião de 

três ou mais empregados.Todavia, há divergência doutrinária atinente à necessidade ou não 

de reunião de empregadores para configuração do crime no caso de lockout. 

A nosso ver, a conduta de um único empregador em suspender o exercício de 

suas atividades é suficiente para que várias pessoas sejam atingidas, o que, por si só, 

caracterizaria o delito. Neste viés, basta que o empregador possua mais de um empregado 

para que três pessoas estejam envolvidas no litígio, adequando-se ao tipo incriminador. 

Importante frisar que a simples greve não caracteriza o crime, ainda que seja 

considerada ilegítima pelos órgãos fiscalizadores. Para a perfeita subsunção do fato ao tipo 

penal é imprescindível que exista o uso violência contra a pessoa ou coisa, antes ou no 

momento da suspensão ou abandono coletivo de trabalho. 

O elemento subjetivo é o dolo. Basta a vontade livre e consciente de participar 

da manifestação; o motivo utilizado para determinar a greve é irrelevante. Não se admite a 

modalidade culposa. 

O crime se consuma quando presentes os requisitos previstos no tipo penal, a 

saber, a reunião de pessoas interessadas na paralisação do trabalho combinada com o 

emprego de violência. A tentativa é admissível se o resultado almejado com a violência 

não se concretizar. 

A ação penal é pública incondicionada. 

 

3.2.6 Paralisação de Trabalho de Interesse Coletivo 

 

“Art. 201. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, 

provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” 

 

O art. 201, que trata da paralisação do trabalho de interesse coletivo, foi 

inserido no ordenamento jurídico brasileiro também pelo Código Penal vigente. Desde 

                                                
104 PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Especial – Volume 3. 4ª ed., rev., atual. e 

ampl., São Paulo: RT, 2006, p. 106. 
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então, vários outros diplomas legais foram criados para regular o tema, tais como, o 

Decreto-Lei nº 9.070/46, a Lei nº 4.330/64, a Lei nº 7.783/89 denominada “Lei de Greve”, 

que revogou o diploma anterior. 

Grande parte da doutrina tem defendido que o artigo foi alvo de revogação 

pelas legislações posteriores, tendo em vista que após o advento do Estatuto Criminal, leis 

específicas vieram a regular a matéria para admitir a greve, inclusive em serviços 

essenciais. 

A Lei de Greve105, em seus arts 1º, 2º e 11, estabelece que para a ilegitimidade 

de paralização, não basta tratar-se de obra pública, mas sim de interrupção no fornecimento 

de serviços essenciais à harmonia jurídica que, ausentes, colocam em risco a saúde, a 

segurança ou outro bem da coletividade. 

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 9º que, in 

verbis: 

 

 “Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele 
defender. 
§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 
§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.” 

 

Nesse passo, observa-se que não há restrição constitucional para o exercício do 

direito de greve envolvendo obra pública ou serviços essenciais, mas sim previsão de 

punição para os atos abusivos. Todavia, essa sanção pode perfeitamente ser aplicada em 

sede trabalhista, cível e/ou administrativa e, sendo mais benéficas ao acusado, devem ser 

adotadas, sob pena de incorrer em punição a uma greve pacífica, em descompasso ao 

preceito Constitucional. 

Ademais, outras são as esferas do Direito destinadas a solucionar litígios dessa 

natureza, na medida em que o sistema sancionatório penal deve ser a ultima ratio, motivo 

pelo qual também defendemos a revogação do art. 201 do CP. 

                                                
105 Art. 1º - “É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 

exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 
 Parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta Lei. 
 Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, 

temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador. 
 (...) 
 Art. 11. - Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam 

obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

 Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em 
perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.” 
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Entretanto, sem pretender esgotar a polêmica, serão feitas breves considerações 

a respeito do dispositivo em estudo. 

O bem jurídico tutelado neste artigo é o interesse coletivo. O objetivo da norma 

é evitar que a sociedade seja privada de serviços básicos ao bem comum, tais como, 

tratamento e abastecimento de água, assistência médica e hospitalar, captação e tratamento 

de esgoto e lixo ou, ainda, a interrupção de obras realizadas pelo Estado. Se a obra for 

realizada por empresa particular não há que se falar em caracterização do delito. 

O sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa, tanto o empregado como 

o empregador, e o sujeito passivo é a coletividade, os membros da sociedade que serão 

prejudicados. 

O tipo subjetivo do crime é o dolo (direto ou eventual). Assim, o requisito 

estará presente se houver vontade livre e consciente do agente em interromper obra pública 

ou serviços de interesse da coletividade. 

A consumação do crime ocorre com a efetiva paralisação nas atividades da obra 

e/ou no fornecimento dos serviços essenciais, sendo, dessa forma, possível a ocorrência de 

tentativa. 

A ação penal é pública incondicionada. 

 

3.2.7 Invasão de Estabelecimento Industrial, Comercial ou Agrícola. Sabotagem. 

 

“Art. 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, 

com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim 

danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” 

 

Muito comum em momentos de greve, o crime previsto no art. 202 do Código 

Penal ocorre como saída encontrada pelos paredistas para “pressionar” o empregador a 

atender suas exigências ou, até mesmo, impedir o trabalho dos colegas que se recusaram a 

aderir ao movimento. 

Os bens jurídicos objeto de tutela são a organização do trabalho e o patrimônio 

da empresa ou pessoa física. Diante disso, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o 

sujeito passivo tanto pode ser o proprietário do empreendimento quanto a coletividade, que 

terá sua rotina alterada por força da conduta dos grevistas. 

É de se observer que o tipo em estudo poderá (ou não) ensejar crime laboral 

próprio: se a ação criminosa se destina a “impedir ou embaraçar o curso normal do 
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trabalho”, corrompendo o modelo jurídico instaurado pelas normas laborais vigentes, então 

o delito será julgado pela Justiça Federal Especializada; ao revés, nos demais casos, 

preserva-se a competência da Justiça Comum. 

O elemento subjetivo é o dolo que consiste na vontade livre e consciente de 

impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, seja através da ocupação, invasão, 

danificação dos objetos da empresa etc. Admite-se a modalidade tentada, pois o iter 

criminis pode ser fracionado e o sucesso da conduta pode ser impedido por circunstâncias 

alheias à vontade do agente. 

O delito é formal e consuma-se no momento em que o estabelecimento é 

invadido ou ocupado pelos trabalhadores (art. 202, primeira parte, CP), o que dispensa, 

para sua consumação, a paralisação do trabalho. Não há necessidade de que a invasão e/ou 

ocupação seja total, bastando que ocorra em uma das dependencies do estabelecimento 

fabril. Há crime, também, se houver danificação do prédio ou se o trabalhador danificar ou 

dispor (alienar, usar, reter) das coisas nele existentes (art. 202, fine, CP). 

A ação penal é pública incondicionada e, em regra, a competência para 

julgamento da demanda, fora dos casos de competência da Justiça Obreira, é da Justiça 

Estadual, exceto quando a conduta delitiva for praticada em detrimento de bens, serviços 

ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, casos em 

que será competente a Justiça Federal Comum. 

 

3.2.8 Frustração de Direito Assegurado por Lei Trabalhista 

 

“Art. 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela 

legislação do trabalho: 

Pena – detenção, de 1 (um) ano a (2) dois anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem: 

I – obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, 

para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida: 

II – impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante 

coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. 

§ 2º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) se a vítima é menor 

de 18 (dezoito) anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou 

mental.” 
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O art. 203 do Código Penal tem como objetivo impedir a conduta fraudulenta 

do empregador que objetiva violar direito trabalhista de um ou mais empregados. A tutela 

jurídico-penal desses direitos surgiu com o advento do Codex de 1940, pois, como já 

abordado, nas ordenações anteriores a organização do trabalhado não possuía qualquer 

proteção a esse título. 

A conduta criminosa consiste em frustrar direito assegurado pela legislação 

obreira, previstos especialmente na Consolidação das Leis do Trabalho, na Constituição 

Federal e na legislação complementar, mediante uso de fraude ou violência. 

Dentre as figuras em exame, conjuntamente ao tipo do art. 149, CP, cuida-se do 

exemplo mais característico da nova modalidade de crimes laborais próprios, pois 

apresenta, em seu núcleo, ação subversiva de toda disciplina justrabalhista vigente. 

O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, o empregado, o empregador 

ou mesmo pessoa estranha à relação de emprego. Em regra, o sujeito passivo diretamente 

atingido é aquele que se vê privado de exercer seus direitos, mas o Estado também pode 

sofrer prejuízos decorrentes da prática criminosa. 

São meios de execução o uso de fraude e a violência, excluindo-se do alcance 

tipificador eventuais ameaças feitas à vítima. 

Assim, observa-se que o elemento subjetivo é sempre o dolo, que reside na 

vontade livre e consciente de frustrar direitos trabalhistas de outrem, admitindo-se a 

tentativa se o resultado não for alcançado e o sujeito passivo puder usufruir de seus 

direitos. Vale lembrar que se trata de norma penal em branco e, por esse motivo, o rol de 

direitos passíveis de frustração será trazido sempre pela legislação trabalhista. 

A Lei nº 9.777/98 inseriu os incisos do parágrafo primeiro no art. 203 e criou 

dois novos tipos incriminadores.  

O inciso I prescreve a conduta daquele que “obriga ou coage alguém a usar 

mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar seu desligamento em 

virtude da dívida”. Aqui é admitida tanto a violência física quanto a violência moral, pois o 

sujeito ativo pretende coagir o ofendido a fazer uso de mencionadas mercadorias. Essa 

prática é muito comum em centros rurais ou mais carentes, onde o trabalhador é coagido a 

adquirir produtos à venda em estabelecimentos comerciais mantidos pelo próprio 

empregador e, após adquirir tal dívida, é impedido de deixar o local de trabalho por 

ausência de pagamento. 

Na segunda figura, há a retenção dos documentos do obreiro, ou mesmo a 

coação para que permaneça no emprego, visando impedir a rescisão do contrato de 

trabalho. 
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O parágrafo segundo do artigo em estudo estabelece que a pena será aumentada 

de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) se o crime for praticado contra menor de 18 anos, 

gestante, idosos, indígena e portadores de deficiência física e mental, revelando o objetivo 

do legislador em proteger aqueles que são considerados mais vulneráveis. Contudo, várias 

críticas são feitas pela doutrina em virtude da taxatividade desse rol, que deveria ter sido 

estendido, também, aqueles que apresentam grau mais elevado de vulnerabilidade social, 

como homossexuais, negros, prostitutas, drogados etc.106 

A consumação do crime se dá no momento em que o titular dos direitos 

trabalhistas é impedido de exercê-lo, em decorrência dos atos ilegais praticados pelo 

empregador. Admite-se a forma tentada. 

A ação penal é pública incondicionada. 

 

3.2.9 Frustração de Lei sobre a Nacionalização do Trabalho 

 

“Art. 204. Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à 

nacionalização do trabalho: 

Pena – detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência.” 

 

A antiga e notória concorrência entre estrangeiros e nacionais culminou na 

criação de legislações marcadas pela política nacionalista. Dentre elas, estava, 

reconhecidamente, a Carta Magna de 1937 que proibiu a contratação de mais estrangeiros 

do que brasileiros pelas empresas nacionais, afim de se evitar que os membros da nação 

ficassem desempregados.107 

Todavia, a Constituição de 1988 instituiu a igualdade entre brasileiros e 

estrangeiros residentes no país e determinou que todos são iguais perante a lei e livres para 

exercer qualquer atividade profissional (art. 5º, CF), formando inócuas as diretrizes do art. 

204, CP. 

Assim, observa-se que o dispositivo em estudo, somente foi recebido pela Carta 

Republicana para ganhar uma nova concepção. Se antes era utilizado em detrimento aos 

estrangeiros, hoje deve ser aproveitado para garantir a igualdade entre os indivíduos, sem 

distinção de qualquer natureza. 
                                                
106 BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial – Volume 3. 8ª ed., rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2008. p. 377. 
107 Art 153, CF37 – “A lei determinará a porcentagem de empregados brasileiros que devem ser mantido 

obrigatoriamente nos serviços públicos dados em concessão e nas empresas e estabelecimentos de 
indústria e de comércio.” 
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O bem jurídico tutelado era o particular interesse estatal de assegurar aos 

nacionais os meios e elementos indispensáveis para sua subsistência, visando, por 

conseguinte, elidir a competição ilimitada dos mercados internacionais, evitando o 

agravamento do desequilíbrio das condições econômicas e financeiras no mundo. Por isso, 

o grande questionamento acerca da ainda vigência da regra punitiva em apreço. 

 

3.2.10 Exercício de Atividade com Infração de Decisão Administrativa 

 

“Art. 205. Exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, ou multa.” 

 

O bem jurídico protegido neste dispositivo é o interesse estatal no cumprimento 

de suas decisões administrativas. Vale lembrar que, não obstante a omissão legislativa, a 

decisão infringida deve ter ligação com as relações de trabalho e precisa atentar 

imediatamente contra o interesse público (ou ocasionar perturbação grave da ordem 

econômica). 

O sujeito ativo do delito é aquele ao qual foi imposto um impedimento de 

exercer atividade por força de decisão administrativa. O sujeito passivo é o próprio Estado, 

que tem seu interesse violado em virtude do descumprimento da decisão imposta.  

A doutrina classifica atividade como qualquer profissão lícita aprovada pelo 

Ministério do Trabalho, tais como aquelas desenvolvidas por contadores, engenheiros, 

médicos etc. A título de exemplificação, podemos utilizar o caso de advogado que, 

impedido de exercer a advocacia por decisão do Conselho seccional da OAB, patrocina 

demanda judicial. 

Importante ressaltar que a decisão descumprida deve ser emanada por órgão 

administrativo, pois, sendo decisão judicial, haverá ocorrência do crime de desobediência, 

previsto no art. 330 ou art. 359 que trata da desobediência à decisão judicial sobre perda ou 

suspensão de direito, ambos do Código Penal. 

No caso de a infração ter sido cometido durante o prazo para interposição de 

recursos, não se caracteriza o crime se, ao pedido revisor, for atribuído efeito suspensivo.  

O elemento constitutivo é o dolo, que reside na vontade livre e consciente de 

descumprir decisão administrativa anteriormente proferida, através do exercício da 

atividade vedada. Não se admite a forma culposa. 

Por tratar-se de crime habitual, a consumação do delito ocorre com a prática 

reiterada de atos inerentes à profissão. Assim, a tentativa é impossível. 
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A ação penal é pública incondicionada. 

Entendemos, por fim, constituir crime laboral próprio, ainda que a ação 

criminosa tenha se realizado por trabalhador autônomo. Isso porque o exercício de 

atividade vedada administrativamente implicará, por uma transversa, a subversão ao 

modelo laboral regulamentar, deslocando a competência à Justiça do Trabalho, tal qual ora 

propugnado. 

 

3.2.11 Aliciamento para o Fim de Emigração 

 

“Art. 206. Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para 

território estrangeiro. 

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” 

 

O objetivo do artigo é vedar o recrutamento de trabalhadores, mediante fraude, 

com o objetivo de levá-los para o exterior. O tipo penal é expresso ao referir-se a uma 

multiplicidade de pessoas, ou seja, para caracterizar o crime é necessário o envolvimento 

de, no mínimo, três laboristas. 

É imprescindível que o escopo do recrutamento seja levar os trabalhadores para 

território estrangeiro, já que se o aliciamento se der para prestação de serviços em território 

nacional não haverá adequação típica neste dispositivo. 

Do mesmo modo, não comete o crime aquele que facilita ou intermedia a saída 

de pessoa para exercer prostituição no estrangeiro, hipótese em que estará configurado o 

delito insculpido no art. 231 do Código Penal. 

O bem jurídico que recebe tutela é o interesse do Estado em que os 

trabalhadores brasileiros permaneçam no Brasil, pois, caso contrário, prejudicada estará a 

economia nacional e, por via de consequência, o adequado desenvolvimento da nação. 

Em que pesem dúvidas acerca da constitucionalidade do dispositivo, 

entendemos não se cuidar de crime laboral próprio, posto não atingir, direta ou 

indiretamente, a normatização das relações do trabalho – exceto se o aliciamento tiver por 

propósito a frustração de direito trabalhista, hipótese em que o crime será o do art. 203, CP. 

O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, enquanto no pólo passivo 

figura o Estado e, de forma secundária, os trabalhadores recrutados.  

O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente do agente em 

ludibriar os trabalhadores mediante fraude (com propostas de bons salários, por exemplo). 

Embora o aliciamento de trabalhadores seja considerado, por si só, imoral, é imperioso o 
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uso de meio fraudulento para caracterização do crime em questão. Destarte, não se admite 

a modalidade culposa. 

O crime é formal e se consuma com o efetivo aliciamento dos trabalhadores, 

não se exigindo que sejam efetivamente levados para o estrangeiro. Em tese, admite-se a 

tentativa. 

A ação penal é de natureza pública incondicionada. 

 

3.2.12 Aliciamento de Trabalhadores de um Local para Outro do Território Nacional 

 

“Art. 207. Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra 

localidade do território nacional: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de 

execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de 

qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local 

de origem. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de dezoito 

anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental.” 

 

O crime em estudo ocorre com o aliciamento de trabalhadores para êxodo em 

território nacional. Este dispositivo trata de delito muito semelhante ao abordado no artigo 

anterior; todavia, naquele, comete crime o agente que alicia pessoas com o objetivo de 

levá-las para o estrangeiro, enquanto neste o objetivo do sujeito ativo é convencê-las a 

trabalhar em outros estados, cidades, municípios, vilarejos, desde que se trate de 

localidades distantes uma da outra, dentro do país. 

O bem jurídico tutelado é o interesse público de que o trabalhador permaneça 

laborando no local onde está, para evitar que algumas regiões fiquem despovoadas e outras 

tenham concentração de mão-de-obra, tendo em vista que esse agrupamento é capaz de 

gerar sérios problemas sociais e distorções. 

O sujeito ativo do delito pode ser qualquer pessoa que, com ou sem fraude, 

alicia ou recruta trabalhadores para outra localidade do território nacional. O sujeito 

passivo é o Estado e as pessoas, na condição de trabalhadores brasileiros, que forem 

aliciadas. 
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O elemento subjetivo do crime é o dolo, que consiste em atrair, seduzir, aliciar 

operáriostrabalhadores com o escopo de fazer com que exerçam suas atividades laborativas 

em local diverso daquele em que atualmente residem. 

Consuma-se o crime com o aliciamento, sendo irrelevante o efetivo 

deslocamento dos trabalhadores para determinada localidade. Assim, está consumado o 

delito no momento em que as partes transacionam as condições e os meios de como será 

feita a transferência dos obreiros. Em tese, admite-se a tentativa. 

Recentemente, a Lei nº 9.777/98 acrescentou o parágrafo primeiro, que cria um 

novo tipo penal e pune a conduta daquele que recruta trabalhadores fora da localidade de 

execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de 

qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não lhe assegura condições de retorno ao seu 

local de origem. 

O parágrafo segundo, também, introduzido pela lei, majora a pena de 1/6 a 1/3 

àqueles que aliciam vítimas menores de dezoito anos, idosas, gestantes, indígenas ou 

portadoras de deficiência física ou mental. 

A ação penal é de natureza pública incondicionada. 

A competência do Justiça Especializada, restringe-se, na hipótese, ao delito do 

parágrafo primeiro, porquanto, no “caput”, não há qualquer atentado à relação de trabalho, 

embora haja reflexos no interesse público de organização e desenvolvimento econômicos 

das macrorregiões políticas do país. 

 

3.2.13 Assédio Sexual 

 

“Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. 

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.” 

 

O art. 216-A do Código Penal prescreve o delito de assédio sexual e entrou em 

vigência no ordenamento jurídico pátrio a partir da edição da Lei nº 10.224/01, não 

havendo notícias de repressão contra esse delito nas antigas legislações brasileiras. 

O penalista César Roberto Bitencourt critica a perniciosa influência que a 

legislação norte-americana (e seu movimento da lei e ordem) exerce sobre o legislador 

brasileiro e alerta que a criminalização do assédio sexual é decorrente desse 

infeliz“modismo”: 
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“A velha e condenável mania nacional de copiar ‘modismos norte-americanos’ 
atinge seu apogeu com a importação da exótica figura do assédio sexual (esta, 
pelo menos, sem reflexos em nossa combatida balança comercial), símbolo por 
excelência do falso moralismo dos americanos do norte.” 108 

 

Nessa linha, muito se discute a viabilidade de a conduta ora criminosa seja 

coibida por outros ramos do Direito, tais como o Direito do Trabalho, Direito 

Administrativo, Direito Civil ou, ainda, pelo Direito Penal através de crimes que já se 

encontram tipificados (constrangimento ilegal, previsto no art. 146, CP). 

A conduta típica do crime em foco consiste em constranger alguém com o 

intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua 

condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo 

ou função. 

Não se exige a prática de atos libidinosos para que o delito se configure, 

bastando, para tanto, que o a agente tenha como objetivo o constrangimento da vítima para 

que, com isso, obtenha proveito de natureza sexual. Em regra, o crime ocorre nas 

dependências do estabelecimento laboral, onde o chefe utiliza-se de sua superioridade 

hierárquica e faz insistentes propostas a alguém, visando subjugá-la. O ofendido, por sua 

vez, sente-se ameaçado pela demissão ou por qualquer outro prejuízo decorrente da 

negativa em atender as exigências de seu superior. 

O bem jurídico que o tipo visa tutelar é a liberdade sexual e a dignidade da 

pessoa humana, especialmente em face do local onde exerce suas atividades laborativas. 

O professor Julio Fabrini Mirabete109 ensinava que o crime em destaque é 

considerado bipróprio, pois exige uma qualidade especial de ambos os sujeitos envolvidos 

no delito: o ativo e o passivo, que podem ser homem ou mulher, admitindo-se, inclusive, 

condutas com conotação homossexual. O agente deve ser superior hierárquico ou estar em 

posição de poder onde a vítima sinta-se inferiorizada, ou ainda, estar diante de mando por 

força da ascendência. O sujeito passivo é aquele que, nas relações de trabalho, figura como 

inferior hierárquico ou esteja submetido aos caprichos do agente em virtude deste ser seu 

ascendente. 

O tipo subjetivo do delito é o dolo, que reside no especial fim de obter 

vantagem ou favorecimento sexual. Não é admitida a forma culposa. 

Trata-se de crime de mera atividade e instantâneo, sendo assim, a consumação 

se dá no momento em que o agente desempenha o ato de assédio, que deve ser sério e 

                                                
108 BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 
109 MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal. Parte Especial - Volume 3. 22ª ed. rev. e atual. São 

Paulo: Editora Atlas, 2004. 
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idôneo a causar na vítima o sentimento de intimidação, capaz de ofender sua liberdade e 

dignidade. Não há necessidade de que o fim venha a ser alcançado, ou seja, há 

inexigibilidade de que a vantagem sexual seja obtida, bastando que ocorra a importunação 

para que o crime esteja caracterizado. 

É preciso delimitar com clareza os comportamentos capazes de configurar o 

crime, para evitar que simples gentilezas sejam revestidas do aspecto penal como, por 

exemplo, os gracejos, as paqueras, os galanteios, a entrega de presentes que comumente 

ocorrem no ambiente laboral.  

Para caracterização do crime de assédio sexual a vítima deve se sentir 

constrangida com a conduta importunadora adotada pelo agente. Na há que se falar em 

crime se, embora não tenha interesse em manter qualquer relação sexual com o assediador, 

a vítima não se incomoda com as investidas ou, ainda, quando há certa receptividade de 

sua parte. 

Admite-se a tentativa quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o 

ofendido não toma conhecimento do interesse de seu superior. 

Em regra a ação penal é privada, exceto na ocorrência das hipóteses previstas 

nos parágrafos primeiro e segundo do art. 225 do Código Penal, onde a vítima não tem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de 

sua família ou quando o delito é praticado com abuso do poder familiar ou, ainda, por 

padrasto, tutor ou curador. Nesses casos a ação penal será de natureza pública. 

Nosso entendimento, à vista dessas considerações doutrinárias, é de que não se 

trata de um crime laboral próprio, senão impróprio, pois embora sua prática ocorra, via de 

regra, no ambiente de trabalho, sua ofensividade restringe-se ao campo da liberdade 

sexual. Por isso, não se insere na órbita do art. 104, inciso I, CF. 

 

3.2.14 Falsificação de Documento Público 

 

“Art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar 

documento público verdadeiro: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

§ 3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: 

I – na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado 

a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado 

obrigatório; 
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II – na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em 

documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou 

diversa da que deveria ter sido escrita; 

III – em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com 

as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que 

deveria ter constado.” 

 

O Código Penal, em seu art. 297, prevê o crime de falsificação de documento 

público. O parágrafo segundo do mencionado artigo estabelece que; para os efeitos penais, 

equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador 

ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o 

testamento particular. 

Assim, denota-se que o bem jurídico que se pretende tutelar é a fé pública, para 

garantir a autenticidade dos documentos públicos e aqueles que são a eles equiparados por 

disposição legal. 

O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, contudo, se o agente praticar 

o crime prevalescendo-se do cargo de funcionário público a pena é aumentada. O sujeito 

passivo do crime é, primariamente, o Estado e a pessoa física ou jurídica que sofrer o dano 

produzido pela falsificação. 

O elemento subjetivo é o dolo e o ilícito se caracteriza quando o agente, de 

forma consciente, insere dados falsos nos documentos públicos. Não se admite a 

modalidade culposa, como no caso de irregularidades inseridas por engano ou inidôneas a 

causar qualquer prejuízo. 

A adequação típica ocorre na hipótese de o agente falsificar (criar 

materialmente, fabricar) ou alterar documento verdadeiro, seja de forma total ou parcial. 

Cumpre ressaltar que a imitação deve ser idônea a levar a erro o homem médio, pois, sendo 

grosseira a falsificação, perceptível a olho nu, estará caracterizado o crime impossível, por 

ineficácia do meio (art. 17, CP). 

Trata-se de crime formal e sua consumação se dá com a efetiva inclusão de 

dados falsos em mencionados documentos, de forma que é desnecessário o seu uso, bem 

como a efetiva lesão à Administração Pública ou ao particular. 

Por tratar-se de crime plurissubsistente, em tese, a tentativa é admissível, como 

nos caso em que a prisão do falsificador ocorre quando ainda não se ultimou a contrafação 

ou alteração. 
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Para o tema desse trabalho, as figuras que se mostram relevantes estão 

elencadas no parágrafo terceiro do referido artigo.  

O inciso I tipifica a falsidade de documentos e papéis relacionados à 

Previdência Social, assinalando-se que comete crime quem insere ou faz inserir na folha de 

pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a 

previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. 

Os incisos II e III estabelecem a prática do delito por quem insere declaração 

falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita em documento, seja ele contábil ou não, 

relacionado com as obrigações da empresa ou que deva produzir efeito perante a 

Previdência Social, especialmente na Carteira de Trabalho ou em outro documento do 

empregado. Pretende-se, assim, evitar a concessão de benefícios previdenciários ao 

trabalhador que não é segurado obrigatório. 

Dadas essas considerações, forçoso concluir que o crime em apreço constitui 

ilícito previdenciário e não laboral, pois atentam contra os recursos financeiros destinados 

à Previdência Pública. Por essa razão, escapa o art. 297, § 3º, CP da esfera de competência 

penal-trabalhista. 

Essas são as figuras mais relevantes que merecem maior destaque no âmbito 

desse estudo. 

A Justiça do Trabalho deve acolher, em júbilo, a ampliação da sua competência, 

sufragada pelo legislador constituinte, para processar e julgar os crimes laborais, posto 

tratar-se, sem dúvida, de significativa reafirmação do seu prestígio republicano e de forte 

engrandecimento institucional perante a nação.110 

Entretanto, há de se festejar sem se perder a serenidade, a ponderação e a 

racionalidade das conquistas histórico-constitucionais em matéria penal e processual penal. 

De fato, o deslocamento da jurisdição penal-trabalhista à Justiça Especializada 

municia seus órgãos de poderosa (e a mais poderosa) ferramenta sancionatória do 

ordenamento jurídico, aumentando, em tese, seu potencial de resolução equitativa de 

litígios individuais e coletivos, como resultado da sua efetiva contribuição, ao largo de sua 

existência, à boa distribuição da Justiça. Porém, é preciso prevenir desde o primeiro 

momento o arroubo entusiástico gerado pela nova competência, a fim de se evitar excessos 

jurisdicionais em detrimento de garantias consagradas, há muito, aos cidadãos. 

                                                
110 Antônio Álvares da Silva, aliás, é ainda mais incisivo, ao exortar que: “É preciso ficar bem claro. Se não 

interpretarmos positivamente o aumento da competência, não estaremos preservando, mas aniquilando de 
vez a Justiça do Trabalho como ramo autônomo do Judiciário.” (SILVA, Antônio Álvares da. 
Competência Penal Trabalhista, p. 32). 
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Embora a eficácia preventiva e repressiva da sanção penal seja, sob o aspecto 

sociológico, maior do que a da sanção civil111, não se pode, ilusória e ingenuamente, 

esperar, com o Direito Penal do Trabalho, uma panacéia para todos os males 

justrabalhistas, nem se pode imaginar que, com a distribuição ao atacado de condenações 

criminais, as relações de emprego passarão, todas, a serem preservadas e os direitos e 

deveres nelas contidos serão, sempre, satisfatoriamente postos e recompostos. 

A delegação de competência sancionatório-delitiva à Justiça do Trabalho não 

representa “carta de alforria” ao juiz trabalhista, como se pudesse, doravante, distribuir 

condenações e penas sem se atentar aos princípios e às regras que regem o Direito Penal e 

o Processo Penal brasileiros. Do mesmo modo, não pode recusar todas as conquistas 

doutrinárias e jurisprudenciais seculares sobre o assunto, pois o que se assiste não é o 

desabrochar de uma nova jurisdição, mas a evolução de uma jurisdição antiga já 

amplamente exercitada e praticada no ordenamento em vigor.112 

A transposição prática da competência criminal para a Justiça do Trabalho é, à 

toda evidência, procedimento delicado que reclama extrema cautela, em se considerando, 

ademais, que juízes e procuradores do trabalho estão, atualmente, desacostumados aos 

debates principiológicos de ordem penal e processual penal. E, sob esse aspecto é que se 

discutirá, a seguir, a questão do processo no âmbito da jurisdição criminal trabalhista. 

                                                
111 Henri Lèvy-Bruhl, ao relembrar Durkheim, associa as sanções civis aos “estados frágeis da consciência 

coletiva” (ou seja, de caráter estritamente retributivo, sem revolver, em regra, problemas de ordem 
passional) enquanto que as sanções penais referir-se-iam aos “estados fortes da consciência coletiva” (por 
isso, de caráter repressivo em face do elemento passional em jogo) – (LÈVY-BRUHL, Henri. Sociologia 
do Direito. Tradução de Antonio de Padua Damesi. São Paulo: Martins Fontes, 1988, p. 22). 

112 Há de se considerar que nem toda dívida salarial não paga constitui, automaticamente, crime de frustração 
de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203, CP), assim como nem toda fraude patrimonial é 
estelionato (art. 171, CP), nem toda ofensa ao decoro é injúria (art. 140, CP), nem toda agressão física é 
lesão corporal (art. 129, CP). 
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4. DO PROCESSO PENAL DO TRABALHO 

 

 

4.1 Das Normas e dos Fundamentos Processuais Penais Trabalhistas 

Questão que não se tem explorado com a devida profundidade – mesmo porque 

reconhecidamente última diante da controvérsia da competência criminal da Justiça do 

Trabalho – é a do Processo Penal referente ao conhecimento e julgamento das lides penais-

trabalhistas. 

Se a aceitação do Direito Penal do Trabalho como vertente autônoma dentro da 

árvore científica do Direito já é ponto delicado na doutrina, a existência de um “Processo 

Penal do Trabalho” propriamente dito conduz o debate a uma seara obscura e carente de 

atenção dos estudiosos, sob o máximo descrédito da sua ocorrência. 

De fato, a própria autonomia do Processo do Trabalho, à semelhança do seu 

alelo de direito material, tardou a ser reconhecida, havendo, mesmo nos dias atuais, quem 

dela duvide ou nela desacredite. Aliás, com o alargamento da competência da Justiça 

Laboral – que agora também julga, em seus diversos graus de jurisdição, ações especiais 

(v.g. mandado de segurança e habeas corpus), lides civis (v.g. ações de acidente do 

trabalho ou decorrentes de prestação autônoma de serviços) e até mesmo conflitos de 

ordem administrativo-tributária (v.g. ações decorrentes de penalidades administrativas 

aplicadas por órgãos de fiscalização do trabalho e execução de contribuições 

previdenciárias), acarretando a consequente introjeção de variadas regras procedimentais 

extraceletistas (não mais de forma subsidiária, a teor do art. 769 da CLT, mas, agora, de 

forma principal) – inflacionou-se o endividamento científico do Processo do Trabalho, que 

sofre fortes ataques em decorrência desse processo de miscigenação principiológica e 

hibridismo procedimental multifacetário.113 

Carlos Henrique Bezerra Leite, em seu “Curso de Direito Processual do 

Trabalho”, relembra como a confirmação da autonomia de um ramo da Ciência Jurídica 

                                                
113 A esse respeito, tem-se apresentado tormentosa a questão, por exemplo, da cumulação no mesmo 

processo de pedidos trabalhistas típicos e de outros metatrabalhistas (de natureza civil ou previdenciária), 
como é o caso de reclamação promovida pelo empregado acidentado, em que pleiteia horas extras e 
indenização material ou moral por infortúnio no labor. Há diversas implicações dessa cumulatividade 
postulatória, como ilustram os debates acerca da prescrição dos pedidos – ou, ainda, da verba honorária 
de sucumbência, indevida, em regra, no processo trabalhista, nos termos da Súmula nº 219, I e da 
Orientação Jurisprudencial SDI-1 nº 305, TST, mas exigível nas condenações cíveis stricto sensu (art. 5º 
da Instrução Normativa TST nº 27/2005). Havendo procedência da ação em ambos os pleitos (trabalhista 
e civil) e não sendo o autor beneficiário da assistência sindical, aplica-se a regra do art. 20 do CPC, 
condenando-se o vencido aos honorários profissionais? O princípio da sucumbência, neste caso, é o civil 
ou o trabalhista? Cinde-se a condenação, de modo a preservar, sob cada pedido, os seus próprios 
princípios? Essas são questões ainda abertas que põem em debate o arcabouço principiológico (e a 
própria autonomia) do Processo Especial em face do Processo Comum. 
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constitui tarefa difícil, pois se condiciona a variados critérios, especialmente “a) a extensão 

da matéria; b) a existência de princípios comuns; c) a observância de método próprio” e, 

ainda, às peculiaridades da sua relação jurídica de fundo (sujeitos, objeto e vínculo de 

atributividade).114 Ressalta o autor como tal confirmação nem sempre é uniforme na 

doutrina, trazendo a registro, inclusive, o pensamento monista daqueles que recusam a 

existência do Direito Processual do Trabalho como vertente autônoma do Processo Civil, a 

exemplo do magistério de Valentin Carrion, por ele eleito como representação dessa teoria 

mais conservadora. 

Entretanto, acompanhando o pensamento mais vanguardista (em comunhão 

com Amauri Mascaro Nascimento, Sérgio Pinto Martins, Mozart Victor Russomano, 

Wagner Giglio dentre outros), entende que o Processo do Trabalho é, sim, ramo autônomo 

do Direito, na medida em que: 

 

“(...) dispõe de vasta matéria legislativa, possuindo título próprio na 
Consolidação das Leis do Trabalho, que, inclusive, confere ao direito processual 
civil o papel de mero coadjuvante. 
Por outro lado, já estudamos no tópico anterior que existem princípios peculiares 
ao direito processual do trabalho, como os princípios da proteção, da finalidade 
social, da indisponibilidade , da busca da verdade real, da normatização coletiva 
e da conciliação. 
Reconhecemos, porém, que o direito processual do trabalho não desfruta de 
métodos tipicamente próprios, pois a hermenêutica, que compreende a 
interpretação, a integração e a aplicação das normas jurídicas processuais, ´a 
mesma da teoria geral do direito processual. 
Todavia, não se pode olvidar que a própria finalidade social do direito processual 
do trabalho exige do intérprete uma postura comprometida com o direito material 
do trabalho e com a realidade econômica e social, o que lhe impõe a adoção da 
técnica da interpretação teleológica, buscando, sempre, a verdade real e, com 
isso, promovendo o conflito entre o capital e o trabalho.” 115 

 

Como visto, se a própria cientificidade do Processo do Trabalho é palco para 

divergências entre os juristas, o que se dirá do revolucionário Processo Penal Trabalhista, 

quando nem mesmo a competência criminal da Justiça Especializada goza de 

reconhecimento doutrinário e pretoriano em grande escala ou proporção. 

Todavia, não se pode passar ao longe desse debate, pois, como alhures 

sustentado, o atual art. 114, I, da Carta Republicana já confere competência penal à Justiça 

do Trabalho, em consagração ao princípio da unidade de jurisdição, dispensando, como 

entendemos, reforma infra-constitucional de fundo. Trata-se de preceito de aplicabilidade 

imediata, bastando concretizá-lo na organização sócio-política brasileira. 

                                                
114 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: LTr, 2005, 

p. 78. 
115 Ibid., p. 80. 
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Mas, nesse caso, acolhendo-se em realidade a jurisdição penal-trabalhista, de 

que modo será exercitada? Haverá um procedimento novo a se instaurar dentre os modelos 

processuais já existentes no país ou se restringirá a resolução de litígios aos consagrados 

esquemas do Processo Penal Comum? Haverá espaço para o rito celetista nas lides penais 

processadas perante a Justiça Especial ou o procedimento desenhado na Consolidação é 

estritamente cível, não permitindo sua aplicação a lides de outra natureza? 

O conjunto de perguntas supera, por óbvio, o universo de respostas, pois, 

relembre-se, o debate ainda não se instaurou, sequer amadureceu, em âmbito acadêmico, 

jurisprudencial ou legislativo. Contudo, não se está diante de uma total anomia ou ausência 

absoluta de referenciais, como em um primeiro momento pode parecer. 

Em análise mais acurada a esse respeito, pode-se dizer que o assunto merece 

tratamento similar àquele que foi conferido, pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, 

aos novos temas recepcionados pela Justiça Laboral em 2004. 

De fato, aquela Superior Corte, sensível à omissão legislativa que pudesse 

uniformizar os procedimentos assimilados pelo Judiciário Especializado – e, verificando a 

dissonância entre Regionais acerca do assunto – bem editou a sua Instrução Normativa nº 

27, publicada no Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2005, justamente para fixar as 

“normas procedimentais aplicáveis ao processo do trabalho em decorrência da ampliação 

da competência da Justiça do Trabalho pela Emenda Constitucional nº 45/2004”. 

Nesse sentido, a fim de se alcançar a uniformização processual desejada, houve 

por balizá-la nos seguintes termos, in verbis: 

 

“Art. 1º As ações ajuizadas na Justiça do Trabalho tramitarão pelo rito ordinário 
ou sumaríssimo, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, 
excepcionando-se, apenas, as que, por disciplina legal expressa, estejam sujeitas 
a rito especial, tais como o Mandado de Segurança, Habeas Corpus, Habeas 
Data, Ação Rescisória, Ação Cautelar e Ação de Consignação em Pagamento. 
 
Art. 2º A sistemática recursal a ser observada é a prevista na Consolidação das 
Leis do Trabalho, inclusive no tocante à nomenclatura, à alçada, aos prazos e às 
competências. 
Parágrafo único. O depósito recursal a que se refere o art. 899 da CLT é sempre 
exigível como requisito extrínseco do recurso, quando houver condenação em 
pecúnia. 
 
Art. 3º Aplicam-se quanto às custas as disposições da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
§ 1º As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. 
§ 2º Na hipótese de interposição de recurso, as custas deverão ser pagas e 
comprovado seu recolhimento no prazo recursal (artigos 789, 789-A, 790 e 790-
A da CLT). 
§ 3º Salvo nas lides decorrentes da relação de emprego, é aplicável o princípio da 
sucumbência recíproca, relativamente às custas. 
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Art. 4º Aos emolumentos aplicam-se as regras previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho, conforme previsão dos artigos 789-B e 790 da CLT. 
 
Art. 5º Exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários 
advocatícios são devidos pela mera sucumbência. 
 
Art. 6º Os honorários periciais serão suportados pela parte sucumbente na 
pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita. 
Parágrafo único. Faculta-se ao juiz, em relação à perícia, exigir depósito prévio 
dos honorários, ressalvadas as lides decorrentes da relação de emprego.” 116 

 

Dessa forma, o entendimento da Superior Corte do Trabalho é de que as lides 

em tramitação pela Justiça Especializada devem sempre observar o procedimento celetista, 

excepcionando-se, apenas, as que, por disciplina legal expressa, estejam sujeitas a rito 

especial. 

De fato, a orientação em apreço não haveria de ser diferente, pois não se pode, 

em sede de jurisprudência (ou em âmbito meramente administrativo dos Tribunais) 

inaugurar modelos processuais próprios sem disposição expressa em lei. Assim não fosse, 

haveria flagrante inconstitucionalidade, por desrespeito à cláusula-garantia do due 

processo of law, insculpida no inciso LIV do art. 5º da Lei Maior, que prescreve que 

“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, 

reclamando, portanto, a edição de diploma legislativo em sentido estrito, jamais de outro 

instrumento jurídico normatizador, para tratar de matéria afeita ao processo judiciário.117 

Dessa forma, mesmo na hipótese de ampliação da competência da Justiça do 

Trabalho, o procedimento será o da CLT, exceto diante de disciplina processual especial, 

definida em lei. 

Ora, se a Justiça Federal Especializada detém, por força da Emenda 

Constitucional nº 45, competência penal para julgar crimes laborais próprios – e, no 

ordenamento jurídico, prevalece a divisão dicotômica entre processo civil e processo penal, 

cada qual com seus modelos legislativos específicos – então é imperioso o reconhecimento 

de que as lides penais-trabalhistas devem ser apreciadas sob a égide do Processo Penal, 

jamais do Processo do Trabalho. Trata-se de rito específico, com disciplina legal expressa, 

excepcionando-se do enquadramento genérico trazido pelo art. 1º da Instrução Normativa 

nº 27 do TST. 

                                                
116 Disponível em: <http://www.tst.gov.br/>. Acesso em 28 dez. 2007. 
117 Não se ignora, diante da afirmação posta, a competência privativa de os Tribunais elaborarem seus 

regimentos internos, dispondo, inclusive, dos procedimentos relativos à competência e ao funcionamento 
dos seus órgãos, inclusive jurisdicionais. Entretanto, a própria Carta da República delimita tal faculdade à 
“observância das normas de processo e das garantias processuais das partes” (art. 96, I, “a”) razão pela 
qual reafirma-se que somente a lei stricto sensu pode inaugurar modelos processuais próprios no 
ordenamento jurídico. 
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Por esse motivo, com a devida vênia, sobressalta equivocado o entusiasmo de 

Antônio Álvares da Silva, ao defender que, de lege lata ou de lege ferenda, poderia o juiz 

trabalhista resolver, em um só processado, todas as questões cíveis e criminais que lhe 

fossem submetidas de pronto, asseverando, em flagrante exagero, que, in verbis: 

 

“A sentença trabalhista seria um fiel instrumento da nova competência, pois 
também decidiria de maneira ampla todas as questões de trabalho: a relação 
autônoma, a individual, a coletiva, a pública e a penal. Para uma jurisdição do 
trabalho em sentido amplo, uma sentença que também decida todas as questões 
do trabalho. Assim, evitaríamos as demoras naturais do contencioso penal 
propriamente dito. Com o recurso da sentença trabalhista se recorreria também 
da sanção imposta. O fundamento da sentença seria igualmente o fundamento da 
sanção penal. ” 118 

 

A formulação proposta encontra entraves principiológicos e técnico-processuais 

insuperáveis, em contradição com a lucidez jurídica do culto doutrinador. Embora se 

concentre, hodiernamente, sob a mesma jurisdição trabalhista, as questões cíveis e 

criminais oriundas da relação de trabalho – e, nesse aspecto, o pensamento de Antônio 

Álvares é emblemático – não há possibilidade teórica (sequer se mostra adequada ou 

conveniente) a cumulação, em um mesmo processado, de pedidos de ordem estritamente 

patrimonial e de outros de caráter penal-sancionatório. Como se compatibilizar, por 

exemplo, a legitimidade ativa criminal, via de regra atribuída ao Ministério Público119, com 

aquela trabalhista em sentido estrito, sob a faculdade de agir do particular, empregado ou 

empregador? 

Ora, se na ação penal pública somente o Ministério Público, na qualidade de 

dominus litis, poderá julgar a pertinência ou não da denúncia, podendo inclusive deixar de 

oferecê-la em face do seu convencimento acerca da inexistência de infração penal ou de 

insuficiência de elementos que justifiquem a persecução punitiva120, como poderá o juiz, 

                                                
118 SILVA, Antônio Álvares da. Competência Penal Trabalhista, p. 28. 
119 Toda ação penal é pública, exceto quando a lei a declare expressamente privativa do ofendido (art. 100, 

CP). Assim sendo, em regra, somente o Ministério Público poderá promover o início da ação penal (art. 
129, I, CF), mediante denúncia, nos termos da lei (art. 24, CPP). Embora a própria Constituição Federal 
admita a ação penal privada nos crimes de ação pública (art. 5º, LIX), somente o faz quando “esta não for 
intentada no prazo legal” (art. 100, §3º, CP e art. 29, CPP), não subtraindo, de todo modo, a titularidade 
do Parquet nas ações penais em geral. Aliás, ensina Júlio Fabbrini Mirabete que “a ação penal 
subsidiária, ou supletiva, só tem lugar no caso de inércia do órgão do MP, ou seja, quando ele, no prazo 
que lhe é concedido para oferecer a denúncia, não a apresenta, não requer diligência nem pede o 
arquivamento. (...) Admitida a ação privada subsidiária, cabe ao Ministério Público aditar a queixa, 
repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos 
de prova, interpor recurso, e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como 
parte principal (art. 29)” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 18ª edição. São Paulo: Atlas, 
2008, p. 134). 

120 Art. 28, CPP - “Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o 
arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar 
improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-
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sem a expressa provocação do Parquet, condenar criminalmente o infrator, em âmbito de 

dissídio individual trabalhista? 

Aliás, dada, na espécie, a legitimidade privativa do Ministério Público, é 

absolutamente ineficaz a formulação, pelo autor, em sede de reclamação trabalhista, de 

pedido de condenação criminal do réu, tratando-se de clara hipótese de carência de ação, 

devendo o processo ser extinto, no particular, sem resolução do seu mérito (art. 267, VI, 

CPC). 

Nem se diga que, sob os auspícios dos princípios da celeridade e da economia 

processual ou por imperatividade do interesse público de fundo, estaria o juiz autorizado a 

proferir, de ofício, sentença penal condenatória toda vez que constatasse, em ação civil 

trabalhista, a ocorrência de delito oriundo da situação fática referenciada: tal proposta é 

insustentável, posto atentatória aos princípios mais comezinhos do Direito Processual 

moderno, a iniciar pelo próprio princípio da ação, segundo o qual não há juiz sem autor 

(nemo iudex sine actore). 

A regra, de caráter pamprocessual, se dirige a todo e qualquer processo – ainda 

que relativo a lide civil ou penal – e seu desrespeito conduz a um modelo falido de 

jurisdição, como bem lecionam Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover 

e Cândido Rangel Dinamarco, ao registrarem que, in verbis: 

 

“Tanto no processo penal como no civil a experiência mostra que o juiz que 
instaura o processo por iniciativa própria acaba ligado psicologicamente à 
pretensão, colocando-se em posição propensa a julgar favoravelmente a ela. 
Trata-se do denominado processo inquisitivo, o qual se mostrou sumamente 
inconveniente pela constante ausência de imparcialidade do juiz. E assim, a idéia 
de que tout juge est procureur general acabou por desacreditar-se, dando 
margem hoje ao processo de ação, que, no processo penal, corresponde ao 
processo acusatório.” 121 

 

Portanto, jamais poderá o juiz proferir sentença penal condenatória (ou aplicar 

ao réu quaisquer sanções penais) sem pedido expresso de quem detenha legitimidade ativa 

para agir – ou seja, sem que haja requerimento formal e explícito de condenação pelo 

Ministério Público, nas ações penais públicas, ou pelo ofendido, nas ações penais privadas. 

Mesmo diante da sustentada competência criminal da Justiça Especializada, 

constatando o magistrado, pelo exame dos autos e no momento da prolação da sentença, a 

existência de crime de ação penal pública, deverá oficiar o Ministério Público, comum ou 

do Trabalho, conforme o caso, remetendo-lhe cópias dos documentos necessários ao 
                                                                                                                                              

geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou 
insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.” 

121 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 58. 
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oferecimento da denúncia, nos exatos termos do art. 40 do Código de Processo Penal. 

Verifique-se que, sendo caso de delito de ação penal privada, nenhuma providência deverá 

ou poderá ser adotada pelo juiz, na medida em que, nessa hipótese, a lei reserva à vítima a 

faculdade de promover a persecução sancionatória. 

Assim, o procedimento aplicável, na Justiça do Trabalho, para julgamento dos 

delitos laborais próprios, é o do Código de Processo Penal122 ou, em se tratando de infração 

de menor potencial ofensivo, aquele previsto na Lei nº 10.259/2001.123 

A necessidade de edição de lei em sentido estrito em decorrência da ausência de 

um corpo legislativo de normas processuais próprias, capazes de ordenar, segundo 

princípios metodológicos particulares, o processo-crime no âmbito da Justiça Federal 

Especializada, força a conclusão de que, hodiernamente, não existe um “Processo Penal do 

Trabalho”, mas tão-somente o Processo Penal aplicável, desde a edição da Emenda nº 

45/2004, às lides penais de competência do Judiciário Trabalhista. 

Não é possível, por esse motivo, a sujeição do procedimento penal-trabalhista 

às regras e aos princípios do Processo do Trabalho (Título X da CLT), uma vez que se trata 

de rito de natureza civil, embora especializado124. A sistemática processual, reitere-se, é a 

do Processo Penal na sua integralidade, inclusive no que concerne à nomenclatura e aos 

recursos. 

                                                
122 Recentemente, a Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, alterou toda a sistemática do procedimento penal 

brasileiro, como se observa do art. 394 do CPP, agora sob nova redação: 
 Art. 394 – “O procedimento será comum ou especial. 
 § 1o O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: 
 I - ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 

(quatro) anos de pena privativa de liberdade; 
 II - sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 (quatro) anos 

de pena privativa de liberdade; 
 III - sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. 
 § 2o Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código 

ou de lei especial. 
 § 3o Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições 

estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código. 
 § 4o As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de 

primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. 
 § 5o Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do 

procedimento ordinário.” 
123 A Justiça do Trabalho é, no Brasil, ramo da Justiça Federal e, por esse aspecto, a lei de regência para o 

processamento das infrações de menor potencial ofensivo é a de nº 10.259/2001, que dispõe sobre a 
instituição dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal. Entretanto, após a revisão promovida 
pela Lei nº 11.313/2006, houve homogeinização de regras em face da Lei nº 9.099/95, que prevalece para 
fins de delineamento do rito especial, considerando infrações de menor potencial ofensivo “as 
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada 
ou não com multa.” (art. 61). 

124 Como a Justiça do Trabalho, na sua origem histórica, não possuía competência criminal, há de se 
entender porque o procedimento celetista é exclusivamente cível. Aliás, tal essência se manteve mesmo 
em posteriores reformas ao Consolidado, como quando da criação do procedimento sumaríssimo, cujo 
enquadramento se faz pelo valor da causa (art. 852-A, CLT), o que nada tem a ver com o Processo Penal. 
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Assim sendo, por exemplo, não há espaço, no processamento das lides penais 

perante a Justiça do Trabalho, do princípio da irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias (art. 893, § 1º, CLT), em face da expressa previsão recursal contida no art. 

581 do CPP (rectius, recurso em sentido estrito); não se aplica a regra do ius postulandi da 

parte (art. 791, CLT) diante da exigência constitucional de defesa criminal técnica (art. 5º, 

LXIII, CF); o número máximo de testemunhas das partes não será o do art. 821 da CLT 

(três testemunhas), mas sim o dos arts. 401 do CPP (oito testemunhas – rito ordinário) ou 

532, CPP (cinco testemunhas – rito sumário). 

Entretanto, embora não se possa falar, ainda, em um “Processo Penal do 

Trabalho”, mas tão-somente um Processo Penal aplicado à Justiça Trabalhista, não se pode 

olvidar que a transposição da competência da Justiça Comum à Especializada representa 

um avanço potencial no exercício da jurisdição criminal no país, na medida em que 

revaloriza a Justiça do Trabalho como instituição republicana e simbolicamente reconstrói 

a tutela penal das relações laborais, rejuvenescendo o debate por vezes esquecido pelos 

penalistas e estudiosos do Direito. 

De outro lado, a maior afinidade do magistrado com a realidade laboral local, 

em convívio próximo ao jurisdicionado, bem assim seu contato com as questões teóricas e 

práticas envolvendo a comunidade sob a ótica das múltiplas relações de trabalho125, 

possibilitam o desenvolvimento equitativo do Direito e do Processo Penal, viabilizando, 

por exemplo, a decretação da prisão preventiva em situações peculiares que, pelo natural 

distanciamento, não ocorreria na Justiça Comum. 

Sob esse ilustrativo aspecto, relembra Fernando da Costa Tourinho Filho que a 

prisão preventiva pode ser decretada nas hipóteses do art. 312 do CPP, ou seja, para 

garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução 

criminal ou para assegurar eventual execução da pena, registrando que, in verbis: 

 

“Ordem pública é expressão de conceito indeterminado. Normalmente, entende-
se por ordem pública a paz, a tranquilidade no meio social. Assim, se o indiciado 
ou réu estiver cometendo novas infrações penais, sem que se consiga surpreendê-
lo em estado de flagrância; se estiver fazendo apologia de crime, ou incitando ao 
crime, ou se reunindo em quadrilha ou bando, haverá perturbação da ordem 
pública.” 126 

 
                                                
125 Nesse sentido, ressalta João Oreste Dalazen, ao discorrer sobre a reforma do Judiciário e os novos marcos 

para a competência material da Justiça Trabalhista, ser “inegável igualmente a maior sensibilidade e 
especialização do Juiz do Trabalho para dirimir conflitos resultantes do trabalho humano pessoal prestado 
a outrem. Inquestionável que o Juiz do Trabalho transita com muito maior familiaridade nessa área.” 
(DALAZEN, João Oreste. A Reforma do Judiciário e os Novos Marcos da Competência Material da 
Justiça do Trabalho no Brasil. Revista LTr, São Paulo, LTr, vol. 69, n. 03, p. 269, mar. 2005). 

126 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 613-614. 
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Ora, nesse sentido, quem melhor do que o Juiz do Trabalho poderá definir se, 

por exemplo, o réu que esteja frustrando direitos assegurados na legislação trabalhista (art. 

203, CP), embora criminalmente processado, não se mantenha persistente na conduta 

delituosa, colocando em risco a ordem pública local? 

Aliás, muitas vezes as infrações tem origem na deliberação de apenas um dos 

gestores ou administradores da organização empresária – que, no mau exercício do seu 

mister, acabam atentando contra a regularidade das relações de trabalho juridicamente 

normatizadas. Nesse caso, a decretação da segregação preventiva possibilitará até mesmo a 

revitalização imediata da empresa e a preservação da tranquilidade social, pois facilitará a 

ascensão ao posto de comando de administrador idôneo, enquanto se apura a 

responsabilidade penal do gerente ímprobo. 

A proximidade do Juiz do Trabalho com o cotidiano da comunidade econômica 

e laborativa da sua circunscrição, conhecendo, por meio dos dissídios individuais, as 

peculiaridades concretas daquele círculo social, permitem-no, também, identificar grupos 

de empresas (art. 2º, § 2º, CLT), o que, em tese, facilitaria a revelação dos autores 

(mediatos e imediatos) e dos co-autores ou partícipes nos crimes laborais (art. 29, CP) – e 

também da virtual formação de quadrilha ou bando (art. 288, CP) – propiciando uma 

equitativa distribuição da Justiça e o bom uso dos mecanismos processuais penais 

disponíveis – sempre, é claro, na estrita medida da culpabilidade de cada agente. 

Esses são apenas alguns exemplos que manifestam a importância social e 

jurídica da transposição da competência criminal à Justiça Federal Especializada, em 

inegável ganho ao jurisdicionado e à credibilidade das instituições da República. 

Ainda no que toca ao Processo Penal perante a Justiça do Trabalho, impende 

considerar que, tratando-se de ramo da Justiça da União, a atribuição para a investigação 

policial será sempre da Polícia Federal, nos termos do art. 144, § 1º, incisos I e IV, da 

Carta Magna.127 

                                                
127 Art. 144, CF - “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 

a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos: 

 I - polícia federal; 
 II - polícia rodoviária federal; 
 III - polícia ferroviária federal; 
 IV - polícias civis; 
 V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
 § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se a: 
 I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses 

da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática 
tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

 (...) 
 IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.” 
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Quanto à atuação do Ministério Público, seja na qualidade de titular da ação 

penal, seja oficiando como custos legis, a atribuição é exclusiva das Procuradorias 

Regionais do Trabalho, por força do art. 128, I, “b” combinado com o art. 129, I, ambos da 

Constituição Federal. 

Argumenta-se, como possível entrave à competência penal-trabalhista, que o 

Ministério Público do Trabalho não possui atribuição expressa para promover a persecução 

criminal, diante da omissão e do silêncio, a esse respeito, do art. 83 da Lei Complementar 

nº 75, de 20 de maio de 1993. 

Entretanto, não há razão para o desalento. 

A própria Lei Orgânica do Ministério Público Federal, ao cuidar do Ministério 

Público do Trabalho, tratou de atribuir-lhe exatamente (e como não poderia deixar de ser) a 

competência definida na Constituição Federal e nas demais leis trabalhistas, prescrevendo, 

no seu art. 83, I, o seguinte, in verbis: 

 

“Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes 
atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: 
I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas 
leis trabalhistas;” 

 

A Constituição Cidadã, como alhures realçado, atribui ao Ministério Público a 

função de promover, privativamente, a ação penal pública (art. 129, I), não distinguindo ou 

excepcionando, desse munus, quaisquer dos órgãos que integram o Parquet nacional (art. 

128). Não à toa, aliás, é a disposição geográfica do art. 129, em encadeamento lógico, 

sistemático e sequencial ao dispositivo antecedente. 

O silogismo é claro e, fixadas as premissas, não há outra conclusão possível: a 

Constituição Federal atribui ao Ministério Público in genere a competência para promover 

a ação penal; o Ministério Público do Trabalho é órgão do Ministério Público; logo, a 

Constituição confere ao Parquet Trabalhista a competência para iniciar a persecução 

criminal, nos exatos termos do art. 83, I, da Lei Complementar nº 75/93. 

Ademais, ainda que assim não fosse, não se pode ignorar que a superveniente 

transposição da competência penal à Justiça do Trabalho, por força da Emenda nº 45/2004, 

impede, por preceito de hierarquia entre normas, que se invoque lei complementar contra o 

texto da Carta Republicana. Se a Justiça Laboral possui competência delito-sancionatória, 

somente o Ministério Público do Trabalho, por meio dos seus Procuradores, poderá agir ou 

oficiar em processos dessa natureza. Tal é o desiderato constitucional. 

Assim, não há obstáculo algum a ser vencido, no que se refere à atuação do 

Ministério Público do Trabalho em causas penais-trabalhistas. 
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Quanto à competência hierárquica ou funcional, entendemos que todos os 

delitos laborais próprios devem ser processados e julgados perante o juízo monocrático de 

primeira instância, não havendo, de lege lata, competência penal originária dos Tribunais 

Regionais ou do Tribunal Superior do Trabalho – ainda que se trate, por exemplo, de 

infração cometida no curso de greve (art. 200, CP). 

A Constituição Federal atribui à Justiça Especializada a competência para 

processar e julgar “as ações que envolvam exercício do direito de greve” (art. 114, II), 

incluindo-se, à toda evidência, as ações penais relativas às infrações praticadas naquele 

contexto (art. 15, Lei nº 7.783/89). De outro lado, a Consolidação das Leis do Trabalho, em 

seu art. 678, I, “a”, determina a competência originária dos Tribunais Regionais para 

processar, conciliar e julgar os dissídios coletivos. 

Todavia, trata-se de competência originária cível, não deslocando à Corte 

Trabalhista as ações penais correlatas, por ausência de previsão legal. Desse modo, a 

competência será sempre do juiz do trabalho. 

Os recursos cabíveis, nos termos da legislação processual penal comum, serão 

sempre julgados pelos Tribunais Regionais, em sede de segunda instância, e pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, a título de instância especial, sem prejuízo da pontual competência 

da Suprema Corte, nas hipóteses previstas na Lei Maior. 

Por fim, é recomendável que os Tribunais criem, nos limites das suas 

faculdades regimentais, turmas, câmaras ou seções especializadas em matéria criminal. Do 

mesmo modo, é imperiosa a designação de Varas do Trabalho específicas, nos grandes 

centros populacionais, que cuidem estritamente de matéria penal, o que racionalizará, e 

muito, a jurisdição penal-trabalhista. 

 

4.2 Da Conformação entre os Princípios do “In Dubio Pro Operario” e “In Dubio Pro 

Reo” 

A conquista do reconhecimento da autonomia jurídico-científica do Direito do 

Trabalho enquanto ramo jurídico contemplador das normas regulatórias das relações 

sociais de subordinação e contraprestatividade estabelecidas entre o homem detentor da 

força produtiva (e, portanto, prestador de um atividade laboral) e o capital, coletiva ou 

individualmente personificado, tomador daquele desforço humano, acabou por fundar as 

bases principiológicas sobre as quais erige-se todo o pensamento justrabalhista moderno. 

É consabido que os princípios jurídicos fundamentais (ou princípios gerais de 

direito) traduzem normas gerais supletivas de utilidade integradora nas hipóteses de 

lacunosidade expressa do texto legal – e, nesse sentido, bem registra Amauri Mascaro 
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Nascimento128 a função integrativa dos princípios diante das lacunas do ordenamento 

positivo de cada país, desempenhando, assim, papel semelhante àquele realizado pela 

analogia ou pela equidade. Aliás, não por outros motivos, o legislador pátrio, em reiteradas 

oportunidades, tratou de alçar os princípios gerais de direito à categoria de fonte jurídica 

formal suplementar, consoante, por exemplo, as redações atribuídas ao art. 4º da Lei de 

Introdução ao Código Civil, ao art. 126 do Código de Processo Civil Brasileiro e ao art. 8º 

da Consolidação das Leis do Trabalho.129 

Entretanto, como já se salientava, reduzi-los à mera função integrativa nas 

omissões legais é, em extremada visão juspositivista, um empobrecimento de sua 

magnitude ética e sociológica, esvaziando-lhes a importância também para as outras 

dimensões do fenômeno jurídico a ser conhecido. 

A bem da verdade, os princípios não desempenham apenas papéis dogmáticos 

neutros, mas conservam em si os ideários políticos de uma faceta histórica da Justiça 

vivenciada por determinada coletividade humana. Por isso, não são neutros, mas carregam 

os valores da sociedade ética e cultural, segundo suas concepções de mundo e de “dever-

ser”. 

É chegada a hora, portanto, de se compreender que os princípios jurídicos 

compõem, também, o sumário das ações e manifestações políticas de uma coletividade, 

representando, mais do que um arcabouço lógico, um conjunto concreto de expectativas 

comportamentais que direcionam a vida histórica desse ou daquele grupamento humano. 

À semelhança dos demais ramos do Direito, o Direito do Trabalho também se 

apóia em princípios setoriais próprios que sintetizam, por meio de seus enunciados, o 

conjunto de suas regras fundamentais componentes – e, nesse sentido, hão de ser 

relembrados, em destaque, os princípios da irrenunciabilidade (dos direitos trabalhistas) ou 

do conglobamento (nas negociações coletivas), que bem caracterizam o fenômeno jurídico 

laboral. Entretanto, dentre todos, sobressalta aquele que, na acertada visão do mestre 

                                                
128 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Os Princípios do Direito do Trabalho e o Novo Cenário das Relações 

Trabalhistas. In: SENTO-SÉ, Jairo (Coord.). Desafios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2000, p. 
39-40. 

129 Art. 4º, LICC – “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e 
os princípios gerais de direito.” 

 Art. 126, CPC – “O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. 
No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais de direito.” 

 Art. 8º, CLT – “As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou 
contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros 
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os 
usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou 
particular prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária 
do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste.” 
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uruguaio Americo Plá Rodrigues130 melhor representa, de forma mais coerente, as 

finalidades do Direito Obreiro: o princípio protetor. 

O princípio da proteção trabalhista, de fato, encontra sua raiz na própria origem 

e no propósito intrínseco de existência do Direito do Trabalho, criado para a tutela jurídica 

do trabalhador enquanto parte economicamente desfavorecida (ou, como querem alguns, 

hipossuficiente) na relação contratual de dação e tomada dos serviços131. O desequilíbrio 

contratual provocado pela dependência econômica entre operário e patrão, provocando um 

desnivelamento contratual congênito, deve ser, assim, recompensado com um incremento 

de proteção jurídica ao obreiro de modo a assegurar paridade equitativa entre os sujeitos 

contratante e contratado.132 

O princípio protetor, na visão de Plá Rodriguez, desdobra-se em três 

subprincípios, a saber: a) prevalência da norma mais favorável ao trabalhador; b) 

preservação da condição mais benéfica ao empregado e, por fim, c) in dubio pro operario. 

O princípio do favor da dúvida em benefício ao trabalhador (favor laboratori), 

embora seja princípio de interpretação (significando que, diante de um texto jurídico que 

possa oferecer dúvidas a respeito do seu verdadeiro significado e alcance, o intérprete 

deverá escolher, dentre as hipóteses interpretativas viáveis, a mais benéfica para o 

trabalhador133) acaba, por vezes, transpondo os limites teóricos da exegese formal para 

resvalar-se na seara processual, não sendo incomuns casos oferecidos pela jurisprudência 

de soluções judiciais protecionistas, a despeito da insuficiência probatória e da certeza da 

distribuição do respectivo ônus, não raro sob os ombros do operário. 

Tal fenômeno ocorre porque, como dito, os princípios não expressam somente 

enunciados jurídicos abstratos, mas inspiram o pensamento prático daqueles que operam o 

Direito em sociedade, na tentativa de traduzirem no dia-a-dia os anseios sociais de Justiça 

da coletividade histórica. 

                                                
130 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. Tradução de Wagner D. Giglio. São 

Paulo: LTr, 1993, p. 30. 
131 Nesse sentido, aliás, bem ressalta Alfredo Ruprecht que o princípio protetor acaba por implicar uma 

violação ao tradicional princípio da igualdade jurídica dos contratantes para inclinar-se a favor de uma 
delas a fim de compensar certas desvantagens (RUPRECHT, Alfredo J. Os Princípios do Direito do 
Trabalho. Tradução de Edilson Alkmin Cunha. São Paulo: LTr, 1995, p. 9). 

132 Que não caia no esquecimento nem seja objeto de ignorância das gerações futuras a importância do 
contexto histórico da eclosão da consciência de classe e dos movimentos paredistas, no século XIX, após 
a tomada da Revolução Industrial e a ascensão do modelo capitalista de produção e exploração da mão-
de-obra, para a formação do Direito do Trabalho moderno. A respeito, indispensável, não apenas 
recomendável, a leitura da obra de Émile Édouard Charles Antoine Zola, Germinal (1881), bem retratada 
no cinema por Claude Berri, estrelado por Gèrard Depardieu (Columbia TriStar Home Entertainment - 
1993). 

133 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Os Princípios do Direito do Trabalho e o Novo Cenário das Relações 
Trabalhistas, p. 41 
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Por essa razão, o princípio do in dubio pro operario tem assumido, no âmbito 

processual trabalhista, outras formas protetivas como o princípio da realidade, 

relativizando a prova escrita diante da prova testemunhal (ou, como se diz, um contrato-

realidade); o princípio da razoabilidade e a valorização das máximas de experiência na 

busca pela verdade real; além da inversão do ônus da prova em variadas hipóteses. 

Nesse sentido, as Cortes Trabalhistas têm firmado reiterados entendimentos 

que, partindo de presunções contratuais mais benéficas ao trabalhador, flexibilizam as 

regras fundantes do onus probandi incumbit actore ou incumbit probatio qui dicit non qui 

negat – ou, ainda, de que “a prova das alegações incumbe à parte que as fizer” (art. 818, 

CLT). É comum, assim, a tendência de se outorgar ao empregador, via de regra parte 

demandada em ações judiciais trabalhistas, o dever de comprovar fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos do direito postulado (art. 333, II, CPC), ainda que impliquem 

situações negativas de realidade.134 

Deve-se, entretanto, tomar com muita cautela a máxima de que, na dúvida, 

presume-se o direito postulado pelo trabalhador, pois o favor laboratori não elide a carga 

da prova135, apenas possibilita ao juiz, em situações particulares, valorá-la segundo os 

elementos colhidos durante o processo.136 

                                                
134 É o que se observa, por exemplo, em casos como aqueles sumulados pelo Tribunal Superior do Trabalho 

em seus verbetes nº 06, item VIII (“EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT. (...) É do 
empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. (ex-
Súmula nº 68”); nº 212 (“DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. O ônus de provar o término do 
contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o 
princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.”); nº 338, 
item III (“JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. (...) Os cartões de ponto que 
demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o 
ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial 
se dele não se desincumbir.”). 

135 Não há, entretanto, que se confundir o estado de dúvida com o ônus probatório, referindo-se, cada qual, a 
situações e a sujeitos processuais distintos. A carga da prova compete sempre às partes – e se não há 
prova do fato alegado e resistido, então aquele que o alegou há de sucumbir no objeto da demanda; a 
dúvida, por outro lado, ao juiz pertence, quando, pela prova produzida, não se chegar a um 
convencimento seguro acerca da ocorrência do fato enunciado pelo autor ou pelo réu. Nesse sentido, bem 
registra Santiago Sentís Melendo que “estar en duda, ´in dúbio`, significa carecer de certeza, encontrarse 
en la incertidumbre. La duda es un estado subjetivo como estado psicologico de falta de certeza, 
dependiente de inexacto conocimiento de la realidad objetiva o subjetiva. (...) Pero lo que interessa 
poner de manifiesto es que uno y outro aforismo, el que se refiere a la duda y el que se refiere a la carga, 
representan conceptos distintos no comparables: el ´onus probandi`, como se acaba de decir, funciona en 
ambos procesos; el ´in dúbio`, si lo admitimos en cuanto al proceso penal, igualmente deberemos 
admitirlo en cuanto al civil. Pero los separa fundamentalmente el que la carga incumbe a las partes; la 
duda la sufre el juez, ya que la parte – como antes señalé – no es lógico que pueda alegarla. Podría 
decirse que el juez está en duda porque la parte no hizo frente a la carga que lê incumbía. Pero nunca 
´duda` y ´carga` se podrán identificar o asignar ni se podrán equiparar las consecuencias que de ellas 
deriven.” (MELENDO, Santiago Sentís. In Dubio Pro Reo. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-
America, 1971, p. 64-68). 

136 Art. 131, CPC – “O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos 
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram 
o convencimento.” 
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Em uma visão processual trabalhista, tal é a inserção do princípio protetor na 

realidade forense – ora inspirando a interpretação das normas laborais aplicáveis aos 

sujeitos da relação em litígio, ora motivando o julgador na valoração e distribuição do ônus 

da prova. Mas, em âmbito processual penal, segundo a propugnada idéia do Processo Penal 

do Trabalho, há espaço para a mesma razão interpretativa? 

O questionamento apresentado a debate é ponto de reflexão e resistência 

àqueles que, com cautela, sopesam a viabilidade (e conveniência) da transposição da 

competência criminal da Justiça Comum para a Justiça Federal Especializada: em que 

medida o princípio da proteção trabalhista se conformaria com o princípio da presunção de 

inocência a ponto de, na dúvida, afastar-se a sanção penal ao acusado, especialmente 

quando ele for o empregador? 

O receio, justificado em certa medida pelo protecionismo ao hipossuficiente 

que inspira a ação prática dos operadores e estudiosos do Direito do Trabalho, não deve 

ser, todavia, obstáculo ao reconhecimento da competência penal trabalhista. Ao revés, a 

outorga da competência especial, como já salientado em capítulos anteriores, tem como 

benefício justamente essa maior proximidade – e consequente maior afinidade teórico-

prática – dos juízes e tribunais especializados com a realidade da relação de emprego e 

seus elementos constitutivos. A própria concepção inspiradora do princípio protetor é, por 

assim dizer, pressuposto e fundamento não só do Direito do Trabalho como, também, do 

Direito e do Processo Penal Trabalhista, pois somente a ratio da regulamentação da relação 

de trabalho é que, em última análise, poderá melhor iluminar o pensamento do julgador 

criminal a fim de propiciar-lhe o exato entendimento da extensão teleológica da 

preservação e da tutela penal daquela normatização como objeto jurídico de relevância 

constitucional e social legitimadora do exercício do poder de punir do Estado nas hipóteses 

também dos crimes laborais próprios. 

É preciso reiterar que a proteção penal que ora se defende não é a do trabalho 

em si, mas das relações intersubjetivas que se formam a partir de sua normatização pelo 

ordenamento jurídico, produzindo, dessa forma, uma categoria ontológica derivada – a 

categoria do trabalho juridicamente regulamentado. 

O Direto Penal do Trabalho, portanto, oferece, no plano dogmático, a proteção 

jurídica à própria ação regulatória das normas justrabalhistas (revelando-se, assim, um 

sistema normativo fechado); todavia, ao mesmo tempo, possibilita, no plano político, dada 

sua interface com os princípios penais e a concepção moderna do minimalismo e do 

constitucionalismo penal, um constante reexame crítico das instituições laborais e das 

relações humanas a elas subjacentes (caracterizando, sob esse prisma, um sistema 
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normativo aberto, viabilizador da reconstrução do seu espectro axiológico e, 

consequentemente, atualizador do conteúdo das normas trabalhistas). Inegáveis os 

benefícios da concentração de ambas perspectivas em um mesmo órgão jurisdicional. 

Essa saudável ambivalência congênita do Direito e do Processo Penal do 

Trabalho está a exigir do estudioso uma constante conformação principiológica, de modo 

que a transposição de competências operada pela Emenda Constitucional nº 45 não reduz, 

de forma alguma, as bases de justificação ética de um ou de outro ramo; apenas reproduz, 

na miscigenação dos seus valores fundantes, uma releitura dos alicerces respectivos, 

atraindo ao exegeta a magna tarefa de conciliar os avanços e as conquistas de uma e de 

outra seara. 

Em outras palavras, o princípio protetor, do qual se nutre o Direito do Trabalho, 

não pode se sobrepujar aos princípios penais e processuais penais de garantia, em especial 

o princípio da presunção de inocência (favor rei ou favor libertatis), bastião do Estado 

Democrático de Direito. 

O processo criminal, por essa razão, embora sob a propugnada regência de um 

magistrado trabalhista, não perde (nem pode perder) a sua essência processual penal, 

sujeitando-se, de todo modo, às diretrizes constitucionais que guardam, em legítima 

blindagem jurídica, os acusados do abuso do poder punitivo do Estado. 

Nesse sentido, não se pode olvidar que, em matéria processual penal, deve-se 

privilegiar a liberdade em detrimento da vontade de punir, pois somente diante da certeza 

do delito e da fundamentada convicção de culpa é que o julgador poderá proferir sentença 

penal condenatória. Aliás, outra não é a dicção da norma do art. 386 do CPP, com redação 

dada pela Lei nº 11.690/2008, e que assim expressa, in verbis: 

 

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, 
desde que reconheça: 
I - estar provada a inexistência do fato; 
II - não haver prova da existência do fato; 
III - não constituir o fato infração penal; 
IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; 
V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; 
VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena 
(arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se 
houver fundada dúvida sobre sua existência; 
VII - não existir prova suficiente para a condenação.” (grifo nosso) 

 

O princípio do benefício da dúvida, reitere-se, não pode ceder lugar à máxima 

da proteção ao hipossuficiente, pois, em processo penal, como relembra Fernando de 

Almeida Pedroso, somente a certeza da autoria e da materialidade, associada à confirmação 

da ilicitude e à reprovabilidade da conduta, podem conduzir, legitimamente, ao decreto 
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penalizador, na medida em que “a Justiça não faria jus a esta denominação se aceitasse (...) 

um édito condenatório, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de 

condenar quem nada deva”.137 

De fato, a assunção da competência penal pela Justiça Especializada não tem o 

condão de arranhar as conquistas históricas alcançadas em matéria criminal, pois, como 

ressalta Edilson Mougenot Bonfim138, o princípio do favor libertatis tem por fundamento o 

da presunção de inocência, que, por sua vez, encontra sua positivação no art. 5º, LVII, da 

Carta Republicana de 1988, ao entabular que ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A garantia, aliás, já frutificava 

historicamente no art. 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 

reafirmada no art. 26 da Declaração Americana de Direitos e Deveres e no art. 11 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).139 

Trata-se, assim, de um status processual-penal (estado de inocência ou estado 

de não-culpabilidade) que se mantém até que a acusação demonstre de forma cabal a 

autoria e a materialidade delitivas – por isso, diz-se que o princípio sempre impõe ao 

acusador o ônus probatório respectivo (actori incumbit probatio).140 Vale dizer, em 

processo penal não existe culpa presumida, pois a presunção é sempre de inocência. 

O princípio da não-culpabilidade é um dos alicerces do garantismo penal, como 

já ensinava o penalista italiano Luigi Ferrajoli, em sua clássica obra “Diritto e Ragione – 

Teoria Del Garantismo Penale”, ao registrar como a presunção de inocência, originada a 

partir da Magna Charta inglesa de 1215, assumiu posição de relevo no resguardo da 

liberdade do cidadão contra o arbítrio estatal, lecionando que, in verbis: 

 

“Se la giurisdizione è l´attività necessaria per raggiungere la prova che un 
soggetto ha comesso un reato, fino a che tale prova non sai stata raggiunta 

                                                
137 PEDROSO, Fernando de Almeida. Processo Penal. O Direito de Defesa: Repercussão, Amplitude e 

Limites. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2001, p. 48. 
138 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 44 - 47. 
139 Art. 9º, DDHC – “Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar 

indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente 
reprimido pela lei.” Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Doc_Histo/texto/ 
Direitos_homem_cidad.html>. Acesso em: 06 jan. 2009. 

 Artigo XXVI, DADD – “Parte-se do princípio de que todo acusado é inocente até que sua culpabilidade 
seja provada.” Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeadcl.htm>. Acesso em: 06 jan. 
2009. 

 Artigo XI 1, DUDH – “Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente 
até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe 
tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.” Disponível em: 
<http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 06 jan. 2009. 

140 O atual art. 156 do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.690/2008, não deixa dúvidas ao estabelecer que 
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”. Como, em processo penal, o fato e a autoria são 
sempre alegados pela acusação, prescindiria de legalidade (quiçá de constitucionalidade) qualquer 
procedimento tendente à inversão do ônus probatório, no particular. 



 

 

111 

mediante un regolare giudizio, nessun reato può essere considerato commesso e 
nessun soggetto può essere ritenuto colpevole né sottoposto a pena. In questo 
senso il principio di giurisdizionalità (...) postula la presunzione d´innocenza 
dell´imputato fino allá prova contraria sancita dalla sentenza definitiva di 
condanna. (...) Non l´innocenza, ma la colpa dev´essere dimostrata; ed è la prova 
della colpa – anziché quella dell´innocenza, dall´inizio presunta – che forma 
l´oggetto del giudizio.” 141 

 

Fernando da Costa Tourinho Filho, por sua vez, enfatiza que pelo “princípio do 

´favor rei` (ou ´favor inocentiae`, ou ´favor libertatis`), num conflito entre o´ jus puniendi` 

do Estado e o´ jus libertatis` do acusado, deve a balança inclinar-se a favor deste último.”142 

Julio Fabbrini Mirabete, na mesma linha de pensamento, arremata que “na 

dúvida, sempre prevalece o interesse do acusado (´in dubio pro reo`). Por isso a própria lei 

prevê a absolvição por insuficiência de prova; a proibição da ´reformatio in pejus`; os 

recursos privativos da defesa (...), o princípio do estado de inocência etc.”143 e o mestre 

italiano Giuseppe Bettiol, sempre lembrado por suas preciosas lições, proclamava, in 

verbis: 

 

“(...) o princípio do favor rei é o princípio base de toda a legislação processual 
penal de um Estado inspirado, na sua vida política e no seu ordenamento 
jurídico, por um critério superior de liberdade. Não há, efectivamente, Estado 
autenticamente livre e democrático em que tal princípio não encontre 
acolhimento. (...) No conflito entre o jus puniendi do Estado por um lado e o jus 
libertatis do arguido por outro, a balança deve inclinar-se a favor deste último se 
se quer assistir ao triunfo da liberdade.” 144 

 

O jurista Anésio de Lara Campos Júnior, ao delinear os princípios gerais do 

direito processual, já alertava, em profícua obra editada ao início da década de 1960, para a 

necessidade de se atribuir ao autor da ação o dever de comprovar o fundamento fático de 

seu pedido – e “havendo dúvida importante, em processo não penal, e ainda que menos 

grave, mas ainda plausível, em processo penal, o juiz deverá manter o ´status quo`, no caso 

não penal, e deverá abster-se de condenar, no caso penal”.145 

A dialética operada entre os princípios da proteção trabalhista e da presunção 

penal de inocência favorece o desenvolvimento de uma concepção mais madura da 

responsabilidade por ilícitos laborais, exigindo do julgador a reavaliação dos seus critérios 

de lesividade e culpa, bem como de autoria e co-responsablidade, de modo a assegurar que, 

                                                
141 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione – Teoria Del Garantismo Penale. Roma: Laterza, 2000, p. 559. 
142 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. São Paulo: Javoli, v. 1, 1980, p. 69. 
143 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, p. 31. 
144 BETTIOL, Giuseppe. Instituições de Direito e Processo Penal. Tradução de Manuel da Costa Andrade. 

Coimbra: Editora LDA, 1974, p. 295. 
145  CAMPOS JÚNIOR, Anésio de Lara. Princípios Gerais do Direito Processual, p. 98. 
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bem distribuído o ônus da prova, a dúvida milite sempre em favor da parte demandada – 

seja em processo de índole penal, seja em processo de natureza civil. 

De todo modo, é de bom alvitre que se diga que a certeza e a dúvida dizem 

respeito ao contexto processual particularizado – e, na aferição da verdade para fins de 

responsabilização dos infratores, a prova é aquela colhida no respectivo processo, segundo 

os parâmetros de contraditório e de ampla defesa delineados pelo modelo legal em vigor. 

Por isso, uma decisão condenatória em sede de reclamação trabalhista jamais 

induzirá, por si só, ao decreto penal punitivo. A certeza do dano patrimonial nem sempre 

consolidará a materialidade delitiva; e a responsabilização civil do empregador não 

implicará necessária culpa para fins criminais.146 

É verdade que a decisão criminal trânsita, por vezes, faz coisa julgada no 

cível147, mas o raciocínio reverso, nessa hipótese, é inadmissível, em face, não por outros 

motivos, da inexistência de previsão em lei autorizadora dessa transcendência processual 

civil sobre o processo penal. 

Desse modo, não há nenhum risco de a decisão proferida em sede de 

reclamação trabalhista precipitar, sem o devido processo legal e a necessária elucidação 

probatória, sentença criminal punitiva, ainda que o juízo cível tenha se pronunciado sobre 

fatos que indiquem a ocorrência de ilícito penal. Aliás, nem poderia ser diferente, 

considerando-se que, há muito, a lei adjetiva delimita o alcance da coisa julgada, 

afastando-lhe os motivos, os fundamentos e as questões prejudiciais decididas 

incidentalmente no processo, como se infere da leitura do art. 469 do CPC, que assim dita, 

in verbis: 

 

“Art. 469. Não fazem coisa julgada: 
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 
dispositiva da sentença; 
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; 
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo.” 

 

                                                
146 Aliás, o art. 935 do Código Civil Brasileiro é expresso ao consignar que a responsabilidade civil é 

independente da criminal, à semelhança do que já se consagrava a legislação de 1916. Como corolário, a 
responsabilidade criminal também é independente da civil, ainda que de um mesmo fato delituoso possam 
florescer as duas concomitantes situações jurídicas. 

147 Art. 63, CPP – “Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no 
juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. 

 Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo 
valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a 
apuração do dano efetivamente sofrido.” 

 Art. 65, CPP – “Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em 
estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular 
de direito.” 
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Portanto, mesmo a realidade já apurada em regular procedimento trabalhista 

não dispensará a produção e colheita da prova processual penal, sob pena de, na dúvida, 

impor-se a absolvição do réu. 

Por óbvio, não se pode ignorar a faculdade de o juiz criminal, inclusive de 

ofício, determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de 

diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante (art. 156, II, CPP), cabendo-lhe, do 

mesmo modo, formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial (art. 155, CPP); todavia, não poderá simplesmente recepcionar os 

elementos probatórios colhidos durante a instrução trabalhista, ainda que a título de prova 

emprestada e sob o pretexto da celeridade e economia processuais, para sumariamente 

proferir sentença condenatória sem que, com isso, incorra em manifesto cerceio de defesa e 

comprometimento das máximas do contraditório e do devido processo. 

Aliás, Julio Fabbrini Mirabete, em seu “Código de Processo Penal 

Interpretado”, já alertava para a precariedade da prova emprestada nos procedimentos 

criminais, registrando ser ela “admissível, mas seu valor probatório é diminuto se não foi 

produzida em processo formado entre as mesmas partes e, portanto, submetida ao 

contraditório”.148 

Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães 

Gomes Filho, por sua vez, salientam a ocorrência de vício de defesa (e consequente 

nulidade processual) quando a prova tiver se formado fora do processo ou de qualquer 

modo colhida na ausência das partes149, pois, nesses casos, haverá sério comprometimento 

à garantia do contraditório, em desrespeito à fórmula do art. 5º, LV, CF. 

Nesse sentido, oportuno registrar que, via de regra, o feixe de responsabilidades 

(trabalhista e penal) que irradiam de um mesmo fato acabam normalmente por dirigir-se a 

destinatários diversos, o que impede sobremaneira a transposição da prova entre processos. 

Explica-se: é que, por praxe, nas reclamações trabalhistas, o réu é o 

empregador, considerado, na dimensão do art. 2º da CLT, a empresa (rectius, a pessoa 

jurídica tomadora dos serviços). Ocorre que, como é cediço, não se pode atribuir 

responsabilidade criminal às pessoas coletivas (societas delinquere non potest), à exceção 

das duas únicas hipóteses constitucionais trazidas nos arts. 173, § 5º, e 205, § 3º, da Carta 

Republicana de 1988 que assim declaram, in verbis: 

 

                                                
148 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 

399. 
149 GRINOVER Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As 

Nulidades no Processo Penal. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 105. 
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“Art. 173, § 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes 
da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às 
punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem 
econômica e financeira e contra a economia popular.” 

 

“Art. 225. § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” 

 

Dessa feita, somente em casos estritos de crimes praticados contra a ordem 

econômica e financeira, contra a economia popular e contra o meio ambiente é que se pode 

cogitar a responsabilidade criminal das sociedades; nas demais situações (inclusive 

decorrentes de ilícitos contra a organização do trabalho), a responsabilidade é sempre 

pessoal do infrator, seja na condição de sócio, dirigente, administrador ou preposto. 

Ora, se a sociedade empresária é, geralmente, parte reclamada em ação 

trabalhista – e, ainda que se trate de crime laboral próprio, jamais deverá figurar no pólo 

passivo de processo criminal – então não se pode aceitar que a prova lá produzida se 

imponha aqui ao réu pessoa física, ainda que, reitere-se, seja ele o representante legal ou o 

preposto da empresa demandada. 

Ademais, ainda que assim não fosse, a responsabilidade da pessoa jurídica não 

pode implicar responsabilidade criminal imediata dos seus sócios ou gerentes – e a ação 

criminosa de um dos administradores não transfere, aos demais, a culpa, nem estende-lhes 

a pena, como bem relembra Sérgio Salomão Shecaira, ao oportunamente pontuar que, in 

verbis: 

 

“(...) ao se admitir a responsabilidade da empresa, não se faz com que a pena 
passe da pessoa do condenado. Isso só aconteceria se houvesse o reconhecimento 
da responsabilidade objetiva na esfera penal, felizmente banida com a Reforma 
Penal de 1984. O princípio da responsabilidade individual só seria maculado 
quando um diretor de uma empresa fosse processado por ato praticado por outro 
diretor. Não tendo havido contribuição pessoal, não há responsabilização; não há 
crime; não há pena. Reconhecer a responsabilidade da empresa, e isso só 
ocorrerá nos casos em que se evidenciar sua contribuição para o fato delituoso, é 
reconhecer só a sua responsabilidade. Nenhuma pessoa física será processada e 
apenada pelo reconhecimento de que a empresa contribuiu para a prática do 
delito. Isso só ocorrerá quando a pessoa natural de alguma forma praticar o ato 
delituoso, ou concorrer de alguma modo para a sua prática, razão pela qual – 
aqui também – não se pode falar em atingimento de um princípio norteador do 
direito penal, com a admissibilidade da responsabilidade da pessoa jurídica.” 
(grifo nosso) 150 

 

Nesse trilhar, há de se esclarecer que, em casos de crimes laborais, nenhuma 

responsabilidade passará da pessoa do infrator para atingir, sem a prova inequívoca de 

participação ou co-autoria, terceiros, sejam eles sócios, ex-sócios, gerentes, gestores, 
                                                
150 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. São Paulo: RT, 1998, p. 125. 
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administradores de negócios, prepostos, tomadores de serviços ou membros de empresas 

coligadas ou de grupos econômicos. A prova da culpabilidade deve ser inequívoca e, em 

caso de dúvida, impõe-se a absolvição. 

Conclui-se que, diante do sólido arcabouço principiológico processual penal 

resguardado pela Constituição e pelas leis da República, não há nenhum risco de a 

competência penal trabalhista vir a desvirtuar as garantias individuais de proteção ao réu 

ou acusado – e, por outro lado, essa nova competência permitirá, a contento, a necessária 

releitura dos princípios norteadores do Direito do Trabalho, especialmente do princípio da 

proteção ao hipossuficiente, motivo maior da normatização das relações empregatícias. 
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CONCLUSÃO 
 

 

A vida em sociedade sempre foi um desafio. Entender as conformações 

políticas do jogo de interesses sem, todavia, abandonar o ideário de Justiça da coletividade 

é tarefa árdua ao estudioso do Direito – de quem se espera respostas que não estão prontas, 

mas que devem ser construídas (e reconstruídas) diariamente na complexa turbulência da 

espiral da História. 

A sociedade caminha; e seu caminhar deve estar sob a escolta das instituições, 

não estáticas, mas dinâmicas e mutáveis, adaptando-se às necessidades do homem cultural 

em seu projeto de mundo e de realidade. 

A certeza do hoje é a negação e a dúvida do amanhã, resultado da interação 

dialética entre “ser” e “dever ser” na composição de um futuro ético-operativo (e, por isso, 

normativo) da comunidade histórica. 

É preciso, então, evoluir. Alcançar novos modelos. Modernizar as instituições. 

Encontrar novos paradigmas que possam oferecer respostas aos questionamentos da 

sociedade em progresso. 

Mas é preciso, também, coragem. Coragem para avançar ao futuro e receber o 

novo, acolhendo-o como esperança e certeza, como projeto e obra. 

O apego ao passado e o comodismo do presente não podem impedir que o 

clamor por Justiça ecoe em toda sociedade global, exigindo a reconfiguração dos atuais 

modelos políticos e econômicos na reconstrução do sentido de pessoa humana, bem como 

da sua constitutiva dignidade. 

Nesse passo, é chegada a hora de nos desgarrarmos de velhas fórmulas e 

tradições estéreas para, enfim, proclamarmos os novos tempos, na tentativa de correção 

dos erros do passado. 

Esse é o espírito que exala da reforma operada pela Emenda Constitucional nº 

45/2004, em todos os seus anseios e aspirações... E o reconhecimento da outorga da 

competência penal à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inciso I, é o que melhor 

se amolda a essa importante experiência histórico-normativa. 

A pesquisa acadêmica ora realizada, embora se concentre em campo teórico, 

está longe de esgotar-se no discurso meramente formal. A rejuvenescida discussão acerca 

da competência penal-trabalhista confirma a necessidade, por imperiosa exigência do bem-

comum, de buscarmos novas respostas aos antigos problemas de estabilização das relações 

sociais mediante a intervenção punitiva (penal) do Estado. É o desiderato da coletividade 
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moderna, que reclama por Justiça mediante repressão (e prevenção) aos ataques a bens 

relevantes, dentre os quais sobressalta, com maior relevo, o trabalho e as relações 

interpessoais constituídas a seu entorno. 

As transformações rápidas e profundas testemunhadas nas últimas décadas a 

partir do corrosivo processo de globalização que, ignorando fronteiras geopolíticas, 

liquefaz instituições, valores e princípios em benefício de um capital internacional 

especulativo e apátrida, levaram a sociedade de consumo a um estado de máxima 

reificação do homem, espoliado do seu conceito de pessoa para tornar-se mero elemento da 

engrenagem do sistema mercantil. 

Esse cenário já consolidado confirma a inadequação das antigas fórmulas 

político-jurídicas para fornecer, com eficácia (e eficiência), mecanismos de correção e 

recomposição da dignidade humana, especialmente sob o aspecto da relação de 

trabalho/emprego como (única) fonte legítima da produção de bens e riqueza. 

A sensação de impunidade decorrente da relegação dos crimes laborais a 

segundo plano pela Justiça Comum tem contribuído de forma deletéria para a manutenção 

da iniquidade social – e é preciso reverter esse quadro! A ampliação da competência da 

Justiça Especializada municiando-a com mecanismos (penais) mais eficientes de 

prevenção e resolução dos conflitos trabalhistas, vai ao encontro desse desejo, justificado, 

também, pela melhor formação sociológica de juízes e tribunais do trabalho para julgarem 

os delitos oriundos da relação de emprego. 

Ademais, a alteração da sistemática constitucional de atribuição de 

competências à Justiça Especializada, passando de uma perspectiva subjetiva (antes, 

dissídios entre os trabalhadores e empregados) para outra objetiva (agora, ações oriundas 

da relação de trabalho), permite concluir, sob o prisma da dogmática, pela desnecessidade 

de nova reforma (ou da edição de diplomas legislativos regulamentares) que nos impeça de 

proclamar, desde logo, a jurisdição penal-trabalhista. 

Por outro lado, o princípio da unidade de convicção jurisdicional, já 

confirmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Conflito de Competência nº 7204 – 

MG, segundo o qual quando um mesmo fato houver de ser apreciado sob duas perspectivas 

jurídicas diferentes, deverá sê-lo feito sempre pela mesma Justiça, já nos autoriza afirmar a 

positivação, no Ordenamento Jurídico Brasileiro, do princípio da unidade de jurisdição 

trabalhista, atraindo ao Judiciário Especializado o julgamento de qualquer ação conexa à 

relação de trabalho. 

Entretanto, esse anseio social somente pode se concretizar se, em nome de um 

legítimo Estado Democrático de Direito, forem observadas, cientificamente, as cláusulas-
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garantia de delimitação do poder estatal punitivo, fixando-se, em doutrina e jurisprudência, 

as hipóteses de persecução criminal cabíveis na Justiça do Trabalho a partir de uma 

(re)leitura dos princípios penais e processuais penais vigentes. 

Nesse sentido, é preciso encontrar espaço na literatura para um novo horizonte 

classificatório dos delitos, agora subdivididos em crimes laborais próprios (que atentam 

contra o arcabouço normativo regulador das relações de trabalho, sujeitando-se, portanto, à 

jurisdição penal-trabalhista); crimes laborais impróprios (praticados no âmbito da relação 

de trabalho, mas que não atentam diretamente contra sua existência jurídico-normativa) e 

crimes comuns, ainda sob o crivo da Justiça Federal ou Estadual. 

Do mesmo modo, não devemos nos enganar quanto à necessidade de 

encontrarmos caminhos para a construção de um Processo Penal do Trabalho fundado nos 

paradigmas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo, assegurando-se ao 

acusado o respeito e a dignidade que lhe são inerentes a fim de se evitar excessos e 

arbítrios incompatíveis com o modelo democrático em vigor. 

Por fim, é imperioso que os Tribunais Trabalhistas promovam a criação de 

Varas, Câmaras, Turmas e Sessões Especializadas para conhecerem e julgarem matéria 

penal, qualificando ainda mais seus magistrados para esse imenso, porém necessário, 

desafio de concretização das novas fronteiras constitucionais, rumo a um novo Brasil. 
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