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RESUMO: se o próprio trabalho significa, em termos amplos, ação, a legislação 
trabalhista é construída a partir dos verbos, sejam positivos ou negativos, subsumidos 
quase na sua totalidade pelo ‘fazer’ e ‘não fazer’. Entende-se que eles começam de 
forma simplificada até irem ficando cada vez mais complexos, intrincados, 
burocratizados uns nos outros, o que geralmente faz perceber que o conceito de justiça é 
um, dentro da relação, e outro, dentro de uma demanda trabalhista. Neste espaço, os 
verbos ganham outra configuração, de ativos no primeiro momento, para reativos ou de 
reação no segundo, ou seja, assumem novas feições e são trabalhados pelos operadores 
do direito de forma diferente. O conceito de justiça, portanto, segue um itinerário 
particular de distribuir direitos, felicidade para os menos desfavorecidos, de 
desconstrução e de forma de avaliação correta dos referidos verbos na identificação do 
direito.  
 

Palavras-chave: Verbos. Justiça. Judiciário Trabalhista. Legislação. 

 

ABSTRACT. if the work itself means, in broad terms, action, labor legislation is built 
from verbs, whether positive or negative, almost entirely subsumed by 'do' and 'do not'. 
It is understood that they begin in simplified form until to become increasingly 
complex, intricate, bureaucratized, in each other, which usually makes one realize that 
the concept of justice is, inside the relationship, and the other, inside a labor suit. In this 
space, the verbs acquite another configuration, of assets at the first moment, reactive, or 
of reaction in a second moment, in other words, assume new features and are crafted by 
the legal practitioners in a differente way. The concept of justice, therefore, follows a 
particular itinerary distributing rights, happiness to the less deprived, deconstruction and 
form of assessment of said verbs in the correct identification of the right. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 O objeto deste estudo é refletir sobre a teoria dos verbos utilizados na 

Consolidação das leis do Trabalho, seja com propósito de proteger o trabalhador, seja 

com objetivo de equilibrar a relação entre capital e trabalho, tudo para uma 

correspondência de entender o conceito de justiça, seja no curso da relação, seja dentro 

de uma demanda trabalhista.  

 A base teórica é o Positivismo no seu sentido clássico, ‘Kelsenianamente’2 

falando, mas combinado com conceitos de justiça da modernidade. A hipótese é a 

seguinte: para interpretar bem o Direito Material e Processual do Trabalho, há uma 

necessidade de avaliar bem os verbos utilizados pelas partes dentro da relação de 

emprego e os verbos na seara de uma demanda na Justiça do Trabalho, classificando-os 

entre a simplicidade e a complexidade, ativos e reativos, respectivamente,  construindo 

e desconstruindo o conceito de justiça.   

 E o que se notará, no primeiro momento, é que, eles, os verbos, têm um 

movimento circular de simplicidade e complexidade, combinados entre si. Isso porque 

se busca o estudo deles a partir das normas postas no Direito Material e Processual do 

Trabalho na sua relação com o ônus da prova nos vários sentidos possíveis.  

 Óbvio que não há como estudar todos os verbos utilizados, por isso, o presente 

trabalho toma apenas alguns dos principais que são utilizados em inúmeros processos 

que se desenvolvem na Justiça do Trabalho. A discussão, por exemplo, foca os 

conceitos de empregado, empregador, anotação de CTPS, prestação de horas extras, 

rescisão e pagamento de títulos decorrentes, além de ambiente sadio.  Há também uma 

hipótese secundária de que se eles acontecem nos principais títulos, também acontecem 

nos demais, mas isso necessitará de outros estudos, de outros aportes teóricos.  

 Por que é importante estudar esse assunto e aonde se pretende chegar? Há 

significância no sentido de mostrar como os conceitos de justiça mudam, especialmente 

com o estudo dos verbos.  

Se fosse possível fazer uma metáfora com utilização de linguagem poética, o 

conceito de justiça e o conjugar dos verbos na relação trabalhista e no Judiciário 
                                                 
2 Kelsen trabalha no capítulo VII da Teoria Pura do Direito com a explicação de que a interpretação é 
uma operação mental que acompanha o processo de aplicação do Direito, mas dentro de uma moldura 
onde existem várias possibilidades em qualquer sentido. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. 
Trad. João Baptista Machado. Coimbra: Armênio Amado Editora, 1984, p. 463-466.  
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Trabalhista seria uma espécie de rio imenso com muitos afluentes, onde outros rios lá 

deságuam, unificando-se para chegar ao endereço do entendimento, outro nome da paz. 

Basta verificar, contextualizando, o que podem fazer, uns pelos outros, os empregados e 

empregadores em termos do que os fazem felizes nos seus ambientes, ou se o 

trabalhador deve ser protegido, mas com o devido zelo para equilibrar trabalho e capital 

na seara da Justiça do Trabalho, ou, na identificação dos direitos. O importante é 

destacar sobre a legislação trabalhista e o dinamismo dos fatos ou verbos que, como 

disse o atual Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Carlos Alberto Reis 

de Paula: “A CLT tem de ser repensada e atualizada continuamente.”3 

Arremata-se com a lembrança de um poema escrito por Octavio Paz, prêmio 

Nobel de Literatura de 1990, um dos seus mais famosos e conhecidos, Pedra do Sol, que 

capta o que o presente estudo pretende e que se parece com a própria trajetória do 

Judiciário Trabalhista: “Um salgueiro de cristal, um choupo de água, uma alta fonte que 

o vento arqueia, uma árvore firme, mas dançante, o caminhar de um rio que se curva, 

avança, retrocede, faz uma volta e chega sempre.”4 

 

2. ALGUNS APORTES SOBRE O CONCEITO DE JUSTIÇA 

 

 Inicialmente, cumpre dizer que o presente estudo não se aprofunda sobre a 

conceituação do que seria justiça, mas apenas informa alguns itinerários de uma 

modulação para estudar os verbos utilizados na legislação trabalhista, especialmente 

coligado com as ideias de felicidade, de desconstrução, de avaliação aprofundada do 

problema e de identificação do direito.  

 A concepção de justiça, desde os antigos teóricos, esteve ligada aos signos de 

felicidade e infelicidade. Platão, em a República, por exemplo, na discussão com  

Trasímaco e outros, entre várias ponderações sobre o tema, diz que o homem que vive 

                                                 
3 REIS DE PAULA, Carlos Alberto. A lei precisa ser razoável. In. Revista Veja. Entrevista. Ed. 2319. 
Ano 46. N. 18. São Paulo: Editora Abril, 01 mai 2013, p. 72-73. O atual Ministro do TST, Carlos Alberto 
Reis de Paula, naquela entrevista à Revista Veja, considera, também, que a legislação do trabalho é 
detalhista e os fatos dinâmicos, o que torna os processos de mudança fossilizados.  
4 PAZ, Octavio. Pedra do Sol. In. 501 grandes escritores: um guia abrangente sobre os gigantes da 
literatura. Editor geral: Julian Patrick. Trad. Lívia Almeida e Pedro Jorgensen Junior. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2009, p. 430/431. 
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bem é bem-aventurado e feliz, e quem não vive bem, o oposto, concluindo: “Portanto, o 

justo é feliz, e o injusto, infeliz”.5 

 Aristóteles, também, em certo sentido, entre várias ideias sobre a matéria, uma 

merece destaque, que é o sentido da medida entre pessoas e objetos, um quê de 

equidade, no aspecto distributivo, ou de uma proporcionalidade.6 

 Betham introduz no conceito de justiça a concepção de princípio da utilidade na 

construção do edifício da felicidade entre os indivíduos e ações governamentais, com 

base na razão e na lei, ou seja, uma espécie de termômetro social que pode mostrar o 

aumento ou diminuição da felicidade.7 

 Rawls concebe a justiça como equidade, que pressupõe uma condição inicial 

igualitária, onde as pessoas possam fazer escolhas entre direitos e deveres fundamentais, 

mas que os benefícios compensatórios possam ser efetivados, em primeiro lugar, com 

repasses para as pessoas menos desfavorecidas.8   

 As ideias de Derida, justiça como direito, fornecem elementos interessantes, pois 

como este último, o direito, sublinhe-se para espancar dúvidas, segundo ele, é 

desconstruível por ter base em textos interpretativos e transformáveis, então, a 

desconstrução é justiça. O que ele quer dizer é que neste processo há de se chegar a um 

endereço, a qual depende muito de singularidades, indivíduos, grupos, existências 

insubstituíveis, mas o que importa é como se chegou lá, ou retidão do endereço.9 

 Pontes de Miranda retoma a ideia de justiça, no sentido de ordem social, como 

felicidade e como identificação do direito que incidiu no fato, transformando-o em fato 

jurídico, o que implica nos direitos, deveres, obrigações. Para tal jurista, felicidade é 

tomada como algo utópico, pois cada um tem uma ideia de suas necessidades, por isso, 

muito difícil de sustentar tal conceito, entretanto, ele sugere que seja tomado o homem 

                                                 
5 PLATÃO. A República. A natureza do problema e as questões fundamentais. In. A ideia de Justiça de 
Platão a Rawls. Orgs. Sebastiano Maffettone e Salvatore Veca. Trad. Karina Jannini. Revisão: Denise 
Agostinetti. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 31. 
6 ARISTOTÉLES. Ética a Nicômaco. Os modos e os objetos da justiça. In. A ideia de Justiça de Platão 
a Rawls. Orgs. Sebastiano Maffettone e Salvatore Veca. Trad. Karina Jannini. Revisão: Denise 
Agostinetti. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 57/58. 
7 BENTHAM. O princípio da utilidade. Introdução aos princípios da moral e da legislação. In. A ideia de 
Justiça de Platão a Rawls. Orgs. Sebastiano Maffettone e Salvatore Veca. Trad. Karina Jannini. 
Revisão: Denise Agostinetti. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 232.  
8 RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. In. A ideia de Justiça de Platão a Rawls. Orgs. Sebastiano 
Maffettone e Salvatore Veca. Trad. Karina Jannini. Revisão: Denise Agostinetti. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, p. 398/399.  
9 DERIDA, Oscar. A força da lei: o fundamento místico da autoridade. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São 
Paulo:Martins Fontes, 2010, p. 27-31.  
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médio, ou seja, concebido a partir de uma média do que necessita para uma existência 

feliz.10 

 Sandel, professor de direito da Universidade de Harvard, em análise de vários 

episódios da vida contemporânea, acredita que justiça transita entre virtude e escolha, 

mas isso passa por reflexões profundas de avaliar maneiras de viver e identificar as 

melhores.11 

 Com efeito, tais ideias de justiça, conduzem a várias maneiras de concepção, 

especialmente dentro de uma relação de emprego. Há um alguém que vai em busca de 

subsistência através de um emprego e alguém que, também, monta uma estrutura 

empresarial para constituir o seu sustento próprio e da família, além de ofertar empregos 

a pessoas. O que tem isso? Uma ideia de íntima de felicidade com e pela distribuição de 

bens, de direitos, da avaliação se quer trabalhar sob aquelas condições ou oferta de 

bônus, tudo numa espécie de edifício que se constrói e destrói, pois, por óbvio, as 

pessoas têm uma ideia do que as podem fazer felizes e uma base do que podem e devem 

dar uns aos outros.  

 Lógico, então, que o propósito de apanhar essas configurações míninas de justiça 

e estudá-las do ponto de vista dos verbos utilizados na Consolidação das Leis do 

Trabalho do Brasil, apontará naturezas diferentes de posicionamentos dentro do 

ambiente da relação e dentro da seara da justiça.  

  

3. UM VERBO QUE REÚNE TODOS OS SIGNIFICADOS: DAS PRIMEIRAS 

IMPRESSÕES AO CERNE DA RELAÇAO DE EMPREGO 

 

 Um dos verbos na CLT que engloba quase todos os outros é o ‘fazer’. Ele tem 

vários níveis de estruturações dentro das leis trabalhistas. Significa, antes de qualquer 

identificação, com um ‘prometer’ recíproco entre patrão e empregado, ou um 

‘comprometer’ entre ambos. Sim, porque o empregador oferta um serviço sob certas 

condições e o empregado o aceita, ou também consigna suas propostas. O ‘fazer’ é 

entendido no primeiro momento na origem da relação com os verbos ‘prometer’ ou 

‘comprometer’.  

                                                 
10 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967 com a 
Emenda n. 1 de 1969. Tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 40.  
11 SANDEL, Michel. Justiça: o que é fazer a coisa certa. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2011, p. 17/18.   
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A evidência mais concreta da existência dessas concepções é a de que, por 

exemplo, desse ‘fazer’ com tais significados, se não for efetivado com algum prejuízo 

para uma das partes, pode gerar um ato de reparação, seja por dano material, seja por 

dano moral.  

 Com efeito, o ‘fazer’ vai ficando mais intricado com a configuração do que seja 

empregado e do que seja empregador. Explica-se: se uma pessoa presta serviço para 

outra, física ou jurídica, ela está ‘fazendo’ alguma coisa, sob ordens, mediante 

remuneração e de forma habitual.12  Considera-se, então, empregado aquele que ‘fez’ os 

serviços sob aqueles requisitos no sentido mais literal, sem outros aportes doutrinários, 

assim, o ‘fazer’ confunde-se e intrinca-se com os verbos  como o ‘prestar’, ‘depender’, 

‘receber’ e ‘continuar’. São outros encadeamentos do ‘fazer’.  

 Mas não é tão simples, assim, se não tiver de outro lado um alguém, pessoa 

física ou jurídica, que tenha um ‘fazer’ também com especificidades, como  de assumir 

os riscos da atividade, admitir, assalariar e dirigir a prestação de serviço.13 É o ‘fazer’ 

com outros significantes como ‘assumir’, ‘admitir’, ‘assalariar’ e ‘dirigir’. É 

interessante como os verbos vão se remodelando e isso tem certa afetação nas partes que 

edificam a relação trabalhista no aspecto do que a justiça entre elas é uma posição do 

simples que vai se remodelando em novas feições.  

Se ambas as pessoas, empregado e empregador, encontram-se nos espaços de 

‘fazer’ prestar serviço e ‘fazer’ controlar e dirigir o serviço, há de ser inferido um dos 

elementos principais para configuração do vínculo, que distingue de todas outras 

relações de trabalho, o próprio cerne da relação de emprego, que é o verbo ‘subordinar,’ 

ou no seu substantivo mais conhecido como subordinação.  

Em resumo, é o seguinte: o que vê na origem é algo muito pueril, o comprometer 

ou prometer, que vai se aperfeiçoando como neurônios nas sinapses e mandando sinais 

de comando ao cérebro social, a partir da legislação material, para movimentar o 

trabalhador e a própria estrutura empresarial no sentido de ações numa escala crescente.  

 

4. O ‘FAZER’ COM OUTRAS IMPLICAÇÕES  

 
                                                 
12 CLT, art. 3º “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual 
a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. CARRION, Valentin. In. Comentários à 
Consolidação das Leis do Trabalho. 37 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 42.  
13 CLT, art. 2º “Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”. CARRION, Valentin. In. 
Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 37 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 34.  
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 O fluxo da relação de emprego nos moldes anteriores, se seguida, implica no 

‘fazer’ com outros conteúdos como “anotar”, “receber”, “devolver”, “cadastrar”, 

“cumprir”, “depositar”, “recolher”, “pagar”, “assinar”, “zelar”, entre outros verbos.  

 As explicações para eles, os verbos, têm identificações com ao anotar a CTPS no 

prazo de 48 horas com todas as condições,14 além de devolvê-la nesse prazo; realizar o 

cadastramento do empregado no sistema social; cumprir o empregado suas tarefas 

dentro da jornada legal ou com horas extras; pagar a remuneração pelo empregador; 

depositar os encargos, inclusive FGTS pelo empregador; assinar recibos pelo 

empregado e zelar pelo ambiente de trabalho saudável, por ambas as partes, seja no 

aspecto físico como no relacional.   

 Há sempre um caminho de ações que levam às outras ações para encontrar 

normativos que torna o ‘fazer’ cada vez mais complexo, burocratizado e intrincado, com 

possibilidade significativa de que em algum momento as próprias partes se percam e 

torne o ‘fazer’ no ‘não-fazer,’ ou seja, a própria estruturação normativa trabalhista 

brasileira é criticável, pois leva a essa multidão de verbos que, conjugados, ou feitos de 

forma equivocada, desaguarão numa demanda trabalhista.  

Nesse compasso, as justificativas que podem ser apresentadas são, por exemplo: 

um trabalhador que fez horas extras, ou trabalhou em jornada superior a 08 horas ou 44 

horas semanais, e estas não foram anotadas, pagas ou compensadas; ou o empregador 

que deixou de cadastrar o trabalhador no sistema social e não recolheu os encargos, nem 

o FGTS; ou o próprio empregado que não cumpre seus deveres com honestidade, ou 

começa a faltar reiteradamente, o que implica na possibilidade de rescindir o contrato e 

aplicar justa causa; ou o próprio empregador que não zela por um ambiente de trabalho 

sadio, cumprindo as normas de segurança e higiene no ambiente de trabalho, o que pode 

implicar em algum dano à saúde do trabalhador; ou o próprio empregado que não deseja 

mais trabalhar e pede a sua dispensa.  

 O que é simples, no primeiro momento, de um ‘fazer’ multiplicado por outros 

‘fazeres’ gera muitas variações verbais até um “pedir”, “dispensar”, “decidir”, “pagar”. 

Isso significa uma ruminação do “dispensar”, seja por pedido do próprio empregado, 

seja pela decisão do próprio empregador.  

 O importante é deixar claro que todas estas reuniões do ‘fazer’, positivas ou 

negativas, numa relação de emprego, implicam numa estruturação com o sentido de 

                                                 
14 CLT, art. 29. Idem, p. 121. 
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pessoas que agem e fazem à justiça a partir de posições para o encontro da felicidade 

por ter um trabalho, ou sua subsistência, de gerir um negócio, prosperar, crescer.  

 

5. OS VERBOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO ENTRE OS GRAUS DE 

EQUILÍBRIO ENTRE CAPITAL E TRABALHO 

 

 Em algum momento em que o ‘fazer’ que não se ‘fez’, ou que se ‘fez’ de forma 

errada ou equivocada, chega à Justiça do Trabalho na forma de ação trabalhista tem um 

novo desenho. Isso tanto do ponto de vista da própria lei, como em relação aos 

operadores jurídicos.15  

 Com referência à legislação e aos operadores do direito, há um verbo que bate 

como um coração a bombear sangue no corpo jurídico. É uma renovação do ‘prometer’ 

ou ‘comprometer’ dirigido às partes e, ambos ligados substancialmente ao verbo 

‘equilibrar’ a relação capital-trabalho. Entretanto, no tocante às partes entre si e delas 

para os operadores, são verbos de reação, quase todos concentrados no verbo 

‘comprovar’. Então, há um choque quando estas verdades se entrecruzam no processo 

natural de conflito de interesses.  

 Daí que o signo na seara do Judiciário Trabalhista é o universo de perdas e 

ganhos, sendo que o conceito de justiça ganha uma roupagem diversa daquela inicial da 

relação de emprego. Basta observar o que comanda a legislação. Em primeiro lugar, que 

o complexo se torne simples e, quando isso acontece, muda a base do edifício onde os 

verbos foram trabalhados inicialmente.16 

 Nesse compasso, a imposição de brevidade dos fatos dos verbos construídos na 

relação empregatícia e levados ao âmbito do Judiciário Trabalho reconfigura o verbo 

‘fazer’. Este se transubstancia na indagação de dever, ou seja, o que o empregador deve 

ao empregado e vice-versa. As lógicas das proposições são: (a) se fiz serviços como 

empregado no molde subordinado, não eventual e mediante salário, então, você, 

empregador, deve-me à anotação da CTPS e os recolhimentos de encargos, inclusive 

FGTS; (b) se fiz horas extras, então, você, empregador, deve me pagá-las; (c) ou, se 

você, empregado, fez serviços como autônomo, eu, empregador, não devo assinar CTPS 
                                                 
15 Operadores entendidos como juízes e advogados, essenciais à Administração da Justiça.  
16 CLT, art. 841: “Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, ou juiz de direito, a 
quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fastos de que 
resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. CARRION, 
Valentin. In. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 37 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
666. 
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ou recolher encargos; (c) se fez horas extras, eu, empregador, paguei ou compensei, 

portanto, não devo nada. E, assim, por diante. É um símbolo de dever e não dever.  

 A justiça, então, do ponto de vista das partes, longe de ser um entendimento de 

trazer felicidade recíproca, comparece na seara do Judiciário Trabalhista como dívida 

entre trabalho e capital e vice-versa.  

 Então, os operadores jurídicos começam a agir como que convocados para um 

propósito de composição, que é o primeiro grau de equilíbrio entre trabalho e capital, 

isso no plano da vontade, ou mental, ou emocional. Tanto é verdade que a legislação 

traz inúmeras referências e insistências para que haja um Juízo Conciliatório.17 Isso 

significa que a caracterização da justiça neste momento identifica-se com o verbo 

‘compor’ ou ‘conciliar’.  

 Diz-se, então, que há um confronto entre os verbos ‘dever’ e ‘não-dever’ entre as 

partes e ‘compor’ ou ‘conciliar’ para os operadores do direito, por conseguinte, tal 

embate leva, necessariamente, a reações de diversas ordens, especialmente ao 

desconstruir os signos de dívida recíprocos edificados e levados por ambas as partes 

através dos verbos da relação e desaguados na seara trabalhista.  

 Pergunta-se: aonde se quer chegar? Resposta: a um endereço, retomando a ideia 

do filósofo Derida,18 que é o verbo ‘decidir’. Neste ponto, pode acontecer o 2º grau de 

equilíbrio entre capital e trabalho, onde as próprias partes resolvem conciliar e o 

material é preparado para isso e, diz-se, em termos amplos, que ambas se entenderam e 

restabeleceu-se a paz.  

O terceiro grau de equilíbrio entre capital e trabalho é o verbo ‘decidir’ pelo 

órgão judicial. O ‘fazer’, tomado sob inúmeras formas na relação de emprego, volta a 

ser rediscutido com outros nomes, especialmente embutidos no verbo ‘comprovar’.19 

Isso, em outras palavras, significa o verbo ‘trazer’ elementos convincentes, ou, na 

melhor das hipóteses, usando termos legais, para o trabalhador impõe o ‘constituir’ os 

                                                 
17 CLT, “art. 764. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho 
serão sempre sujeitos à conciliação.  § 1º Para efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do Trabalho 
empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos 
conflitos. § 2º Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, 
proferindo decisão na forma prescrita neste título. § 3º É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo 
ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o Juízo conciliatório. CARRION, Valentin. In. 
Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 37 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 671.  
18 Novamente as ideias de Oscar Dérida, já referidas anteriormente.   
19 CLT, art. 818. “A prova das alegações incumbe à parte que as fizer”.  CARRION, Valentin. In. 
Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 37 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 732. 



 10 

fatos que beneficiam os seus argumentos e para o empregador o utilizar os verbos 

‘impedir’, ‘extinguir’ ou ‘modificar’ fatos articulados. 20  

Nesses itinerários, há muitos percalços para entender a importância de analisar 

com cuidado os verbos nas suas estruturações e reestruturações quando se têm 

depoimentos de partes, de testemunhas, apresentação de documentos e de provas 

técnicas na identificação do direito.  

A justiça aqui é apreendida como boa avaliação do que é levado pelas partes e 

provas na escolha de quem tem razão, como o rio com seus afluentes que deságua no 

oceano, pois os verbos ‘fazer’, ‘não-fazer’, ‘entender’, ‘conciliar’, ‘comprovar’, 

‘incumbir’, ‘constituir’, ‘impedir’, ‘extinguir’, ‘modificar’, ‘decidir, todos, sem exceção, 

entranhados uns nos outros, ora simplificados, ora com grau elevado de complexidade, 

construindo e desconstruindo o equilíbrio entre capital e trabalho, conseguem chegar a 

um lugar onde o direito, simplesmente, é.21 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

 

 A breve invenção de uma teoria dos verbos utilizados na Consolidação das Leis 

do Trabalho e o seu desaguar no oceano da Justiça do Trabalho pela identificação do 

direito, aponta perspectivas novas de ver o equilíbrio entre o capital e trabalho, além do 

atuar das partes e dos operadores do direito, ou como entender a conceituação de justiça 

nas suas várias remodelações.  

 No primeiro momento, verificou-se um conjunto de ações a partir de construções 

do verbo “fazer” e seu derivativo “não-fazer”, mas, no segundo momento, quando o 

conflito instaura-se na Justiça do Trabalho, há outras conjunturas e os verbos passam a 

ser de reação, portanto, natureza diferente daqueles anteriores.  

O que se notou é como os verbos são simples no começo e vão ficando 

complexos até ao ponto das partes deixarem de fazer, ou fazerem de forma equivocada. 

Os aportes de justiça firmam-se como posição das partes diante uma da outra no vínculo 

                                                 
20 CPC, art. 333. “O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – 
ao ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)”. Brasil. 
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Org. Theotônio Negrão e José Roberto 
Ferreira Gouvêa. 37 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 437.  
21 Referência ao termo utilizado por Pontes de Miranda quando disse: “O direito é”; mas a medida do seu 
ser é dada pela sua realização. Tal realização, ou ocorre pela observância espontânea, ou pelos aparelhos 
do Estado tendentes a isso, às vezes criados para isso, como é o da Justiça”. PONTES DE MIRANDA. 
Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969. Tomo I. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 30.  
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empregatício em itinerários de felicidades recíprocas ou no bem que uma está fazendo à 

outra e vice-versa, mesmo que não percebam, mas acontece pela distribuição de bens 

recíprocos. 

Entretanto, no momento em que são construídos os caminhos para o nascimento 

de demandas trabalhistas onde se pretende identificar os direitos, apesar de empenho de 

que os verbos se tornem simples e, de fato, isso é possível no início, eles irão 

novamente se emaranhar em reações e há necessidade de avaliação aprofundada deles. 

Os comandos como entendimento, composição e conciliação se chocam com signos 

trazidos pelas partes como os de que o que um deve ao outro e vice-versa.  

 Tal movimento dos verbos, tanto na relação empregatícia, como na seara da 

Justiça do Trabalho, fica comprovado pela legislação que impregna de verdade a 

hipótese ventilada nessa pesquisa, fazendo com que o conceito de justiça ganhe 

roupagens diferentes, ora como entendimento, mesmo nome para conciliar, ora como 

decidir, o endereço onde o direito é.  

O desafio do Judiciário é analisar as demandas a partir da conjugação dos verbos 

utilizados pelas partes e pelos comandos da legislação para uma direção de resgate da 

comunicabilidade delas, seja através do conciliar, ou do próprio decidir.  

 Com efeito, o que de razoável eles, os verbos, podem trazer para as partes e para 

a própria construção do atuar delas e dos operadores jurídicos no Judiciário Trabalhista 

é um propósito de captação de suas essencialidades e as roupagens do conceito de 

justiça.  

 O ideia que permanece é a de que o ‘prometer’ ou ‘comprometer’ do início da 

relação de emprego pelas partes sejam novamente encontrados no final, na razão de 

existir da Justiça do Trabalho, no atuar delas junto com os operadores do direito, o 

‘prometer’ ou ‘comprometer’ que, apesar de perdas e ganhos, identifica-se com o verbo 

‘entender’, sinônimo do verbo ‘pacificar’.  
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