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Câmara avalia extinção da Justiça do Trabalho 
 
Ganhou força, entre os parlamentares, proposta para eliminar o Judiciário trabalhista por conta da 
reação de entidade dos magistrados contra a aplicação de dispositivos da reforma trabalhista 
 

Brasília - Está sendo elaborada no Congresso uma proposta que visa a extinção da Justiça 
do Trabalho e a transferência de suas atribuições para a Justiça Federal. Pela ideia em 
análise, magistrados e servidores também seriam removidos. 
 
A discussão da proposta ganhou força na semana passada em uma resposta à ameaça 
feita por juízes trabalhistas de que não vão cumprir dispositivos contidos na lei trabalhista, 
considerados por eles inconstitucionais, na que entrar em vigor no dia 11 de novembro.  
 
Um dos principais apoiadores da ideia é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), favorável à extinção da Justiça do Trabalho. Para relator, a indicação 
recairia sobre Rogério Marinho (PSDB-RN), deputado que relatou a reforma trabalhista. 
 
Procurada pelo DCI, a assessoria do presidente da Câmara lembrou que ele se manifestou 
sobre esse assunto em março deste ano, quando declarou que a Justiça do Trabalho "nem 
devia existir".  

Na ocasião, chamou os juízes trabalhistas de "irresponsáveis". Maia defendia o projeto de 
terceirização para todas as atividades das empresas e a regulamentação da gorjeta, nesse 
último caso, alvo de indenizações elevadas contra as empresas, segundo o deputado. 

A assessoria completou, entretanto, que "não há nenhum projeto, até o momento, em 
tramitação na Câmara dos Deputados relacionado ao tema". "Nada a comentar sobre 
isso", desconversa Marinho, ao ser questionado sobre a eventual indicação para relatoria. 
Segundo ele, não há necessidade de retaliação aos juízes resistentes à reforma trabalhista 
porque a maioria da categoria cumprirá a nova legislação. 

Recomendação do TST 

Marinho relembrou que, na quinta-feira passada (19), o presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho, defendeu que os juízes do Trabalho cumpram 
as novas normas estabelecidas na reforma trabalhista. A manifestação de Gandra foi uma 
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reação à posição assumida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra). 

A entidade divulgou 125 enunciados para orientar juízes quanto à aplicação da reforma 
trabalhista. Os textos produzidos declaram inconstitucionais artigos da legislação, assim 
como apontam violações às regras estabelecidas pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). A ideia é que os enunciados sirvam de referência também para auditores 
fiscais e procuradores do Ministério Público do Trabalho . 

Os enunciados ainda consideraram inconstitucionais as previsões da reforma sobre a 
cobrança dos valores de perícia e de honorários de sucumbência - pagos ao advogado da 
parte contrária com relação aos pedidos negados ao trabalhador. Também entenderam 
pela não aplicação da limitação mais restrita à assistência judiciária gratuita. 

Alto custo 

Parlamentares apontam que a Justiça Federal pode absorver o quadro trabalhista, a 
exemplo do que ocorreu há dez anos com o sistema de fiscalização da Previdência, cujos 
servidores passaram para a Receita Federal, transformada em Super-Receita. Nos 
debates sobre a reforma trabalhista, Marinho usou um do principais argumentos 
empregados na defesa da proposta: o alto custo da Judiciário trabalhista. 

O custo da justiça em 2015, por exemplo, foi de R$ 17 bilhões, de acordo com informações 
veiculadas ao longo do ano passado. Para o contribuinte, apontam os parlamentares 
defensores da proposta de extinção, sobra uma máquina monumental composta por 1.377 
varas e pelo menos um tribunal em cada Estado (exceto Acre, Roraima e Tocantins), além 
do TST. No Rio Grande do Sul, exemplificam, a estrutura da Justiça do Trabalho conta 
com 48 desembargadores, 247 de juízes e 3.540 servidores. 

Para a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, essa proposta aliada 
à reforma trabalhista representa o desmonte do Estado social, com o fim também da 
fiscalização e da Procuradoria do Trabalho.  

A ministra Maria Helena Mallmann, do TST, apontou em entrevista recente que a extinção 
da Justiça do Trabalho pode também acontecer pelo corte orçamentário: há dois meses, 
uma juíza revelou em decisão que, em relação a 2016, o corte orçamentário deste ano 
chegou a 30%, levando à suspensão do pagamento de dívidas da Corte. 

Abnor Gondim 

 
 
(Fonte: DCI – 23/10/2017) 
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Portaria sobre trabalho escravo pode sofrer alterações, diz Temer 

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (19) que a portaria do Ministério do 
Trabalho estabelecendo novas diretrizes para a fiscalização do trabalho escravo no país 
poderá ser modificada. 

Na segunda-feira (16), uma portaria alterou a definição de trabalho escravo, os critérios de 
autuação e a forma de divulgação da chamada "lista suja", com o nome dos envolvidos 
nesse tipo de crime. 

Em entrevista ao portal "Poder360", Temer disse que se reuniu, na quinta, com o ministro 
do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB), e foi informado das conversas entre o ministro e a 
procuradora-geral da República, Raquel Dodge. 

"Ele [Nogueira] já esteve duas vezes com a dra. Raquel Dodge. Recebeu sugestões. É 
muito provável que incorpore várias", disse o presidente. 

Uma delas, de acordo com Temer, seria estabelecer no Ministério da Justiça, onde já há 
uma delegacia da PF para crimes previdenciários e trabalhistas, uma delegacia de crimes 
do trabalho escravo. 

Para propor as mudanças, deve ser baixada uma nova portaria, diz o presidente. 

Reunida com o ministro do Trabalho na quarta-feira (18), Dodge — que classificou a 
portaria como "um retrocesso na garantia constitucional de proteção à dignidade 
humana"— entregou ofício em que chama atenção para violações constitucionais da 
norma, além de uma recomendação elaborada pelo MPF (Ministério Público Federal) e 
pelo MPT (Ministério Público do Trabalho). 

Na entrevista, Temer negou que Dodge tenha sugerido a Nogueira a revogação da 
portaria, e, apesar da forte pressão de vários setores da sociedade, o presidente não deu 
sinais de que vá revogá-la. 

Temer criticou as regras anteriores, que, na sua opinião, permitiriam um enquadramento 
muito amplo do que seria trabalho escravo. 
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"O ministro do Trabalho me trouxe aqui alguns autos de infração que me impressionaram. 
Um deles, por exemplo, diz que se você não tiver a saboneteira no lugar certo significa 
trabalho escravo", afirmou. 

A portaria tornou mais limitado o conceito de trabalho escravo, exigindo que haja "restrição 
à liberdade de locomoção da vítima" para a ação ser enquadrada no crime. 

Temer disse que não lhe pareceu que nada mais poderia ser considerado trabalho 
escravo, como, por exemplo, jornada exaustiva, se não houvesse restrição ao direito de ir 
e vir. 

"Não é isso que está na portaria. A portaria que ele [Nogueira] me mandou, pelo menos, 
tem várias hipóteses, agora não me recordo de todas, mas reveladoras de que o trabalho 
degradante, o trabalho que impõe condições desumanas de vida é trabalho escravo." 

"Não é só o direito de ir e vir, não. Direito de ir e vir está assegurado amplamente. Acho 
que nem tem sentido usar esse argumento", completou Temer. 

MUDANÇAS 

Além da alteração no conceito de trabalho escravo, a portaria do ministério proibiu a 
divulgação da "lista suja" sem autorização expressa do ministro do Trabalho. Antes, a 
divulgação cabia à área técnica da pasta, que era chefiada André Roston, exonerado em 
10 de outubro. 

A norma prevê que a lista seja divulgada no site do ministério duas vezes por ano, no 
último dia útil dos meses de junho e novembro. Uma portaria de 2016, porém, permitia que 
a atualização da lista ocorresse "a qualquer tempo", desde que não ultrapassasse 
periodicidade superior a seis meses. 

As novas regras também alteram o modelo de trabalho dos auditores fiscais e elencam 
uma série de documentos necessários para que o processo possa ser aceito após a 
fiscalização. 

Entre as medidas, está a necessidade de que o auditor fiscal seja acompanhado, na 
fiscalização, por uma autoridade policial, que deve registrar boletim de ocorrência sobre o 
caso. Sem esse documento, o processo não será recebido e, com isso, o empregador não 
será punido. 

Também é necessária a apresentação de um relatório assinado pelo grupo de fiscalização 
e que contenha, obrigatoriamente, fotos da ação e identificação dos envolvidos. 
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A medida, que atende aos interesses da bancada ruralista, ocorreu em meio à análise da 
nova denúncia na Câmara dos Deputados contra o presidente Michel Temer, rejeitada pela 
Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira (18).  

 
 

Abertura comercial do Brasil prejudicou mercado de trabalho 
até 2010 

NATÁLIA PORTINARI DE SÃO PAULO 
Nas regiões industrializadas do Brasil, o choque da abertura comercial nos anos 1990 teve 
um efeito sobre o mercado de trabalho que perdurou por duas décadas. A conclusão é de 
um estudo dos economistas Rafael Dix Carneiro, da Universidade de Duke, e de Brian K. 
Kovak, da Carnegie Mellon. 

Segundo a pesquisa, com uma queda média nas tarifas alfandegárias de 30,5% em 1990 
para 12,8% em 1994, foram afetadas as indústrias automotiva, têxtil e de eletrônicos, com 
estabelecimentos fechando e diminuindo a demanda por trabalho formal. 

A mão de obra migrou, então, para o mercado informal. Para os empregados, o 
crescimento dos salários nos centros urbanos foi mais lento do que em regiões que 
dependem mais do agronegócio. 

O pesquisador aponta Mata Grande (AL) como exemplo de cidade onde o trabalho foi 
menos afetado. Já no Rio, houve excesso de mão de obra e menos demanda. O efeito 
dessa diferença regional só piorou com o tempo. 

A pesquisa analisa o período de 1990 a 2010, com base em dados do Rais (Relação anual 
de informações sociais). 

"A curto prazo houve o aumento do desemprego, e a longo prazo, uma realocação do 
setor formal para o informal", afirma Carneiro. "O Banco Mundial e o FMI imaginavam que, 
em três ou cinco anos, o equilíbrio seria restaurado nos grandes centros urbanos, mas 
mostramos que isso não aconteceu." 

Parte do motivo é que os moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo, não 
migraram para outras regiões, mesmo se deparando com condições piores de trabalho. 
Em todo o Brasil, os salários aumentaram, ressalta o pesquisador -mas não na mesma 
proporção. 



 

6 

 
 



 

7 

 

Para o economista Celso Grisi, da Universidade de São Paulo, o problema é a abertura 
comercial não ter sido sucedida por um ambiente propício para investimentos. 

"Foi uma transição abrupta e agressiva.  

Naquele período, precisávamos de investimentos para que houvesse crescimento e oferta 
de empregos.  

Não fomos capazes de alimentar o desejo de investir no país", afirma. 

Ele ressalta os aspectos positivos da abertura, por outro lado.  

"Na indústria automotiva, nossos ganhos foram muito grandes em aspectos tecnológicos e 
modernização de modelos.  

Mas houve desemprego e não preparamos nossa mão de obra para atender novas 
funções." 

As quedas nas tarifas de 1990 a 1995 foram maiores nos setores de vestuário, 
manufatura, automóveis e borracha, segundo o estudo. 

"Não estamos dizendo que a abertura prejudicou a industrialização. Houve inovação 
técnica", afirma Dix Carneiro.  

"Medimos especificamente os efeitos sobre o mercado de trabalho.  

A indústria foi protegida nos anos 1970 com a ideia de que eventualmente podia ser 
liberalizada e sobreviver.  

É só uma questão de como isso foi feito." 

O economista Bruno Ottoni, da FGV (Fundação Getulio Vargas), também frisa que o 
estudo não pode servir para defender o fechamento das fronteiras.  

"Graças à abertura comercial, a produtividade da indústria aumentou."  

 
 

(Fonte: Folha de São Paulo – 23/10/2017) 


