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Seis meses depois, reforma
trabalhista ainda gera incerteza
STF suspende julgamento sobre pagamento de custas processuais
DA NIELLE NOGUE l.HA E CAH OL INA BllíG IUO
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111eses após a aprovaÇ[10

ela refonna trabalhista, ince1tez.1 e polê1nica do1n inan1as d ecisões na Justiça do Trab.:1.lho. Jtúzes tê111 encontrado dificuldades
p.:tra aplicar as novas regras e, quando as

e1npregn111, as sentenças ca1ninha1n en1
direções diversas 1 por vezes contraditórias.
A lmica certeza é que o nlun ero d e processos trabalhi stas caiu: e1n 1narço, fora1n
147.29 1. Nos ltltin1os dois anos, con1 exceção cios 1neses de janeiro e de-Len1bro hisrorican1ente 1nenos 111ovi.Jnenrados o nún1 ero de novas ações ficou acilna de
200 1n il 111ensais.

U111 dos pontos 1nais co ntroversos é o
pagmnento d as custas do processo e dos
honorários dos advogados. Pela nova regra, o e1nprega do que e ntrar con1 ação
co ntra a en1presa e perder poder{1 ter de
arcar co111 as custas. Os ch ainad os ho norários de suctunbência serão de 5% a 15%
do valor da ação ou da parte da ação negada. Por exen1pl o: se un1 trabalhador rei vindica pagan1ento de 13º salário, férias e
horas e>..1ras, eo juiz aceita as duas p ri1neiras exigências e nega a últin1a, o recla1n a n te pode ter que usar o crédito das férias e
do 13º para pagar 5% a 15% do valor reivindicado das horas extras negad as.
U1n a decisão sobre essa questão era
aguardad a para o nte111 no Supre1110 Tribunal Federal (SIF), mas o jtúgamento foi
sus penso. Ao votar, o relator, Ltús Robe1to
11'lfroso, concordou co1n a nova nonna. Já
Edson Fachin discordou. O nlinish·o Luiz
Fux pediu vista, adia ndo a concl usão cio
julgainento para data não agendad a. Há
21 ações de incons titucio nalidade no STF
sobre a refonna. A que trata d e restri ções à
gratuidade das custas process uais foi a pli1neira que con1eçou a ser votada.

MENOS
AÇÕES
Número de casos
ajui zados nas
va ras do Trabalho
cai u após
aprovação da
reforma
trabalhista, no
fim de 2017
Fonte: Justiça do Trabalho
Ed itaria de Arte
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Enquanto o STF não se 1nanifesta, os jtúzes d e prilneira instância segue1n orientações distintas. Para alguns, a nova regra se
aplica a ações a juiza.das antes da reforn1a,
con10 e111 tun caso que ocorreu e111 Ilhé us,
na Bahia. No pri1neiro dia de vigência da
reforn1a, w11 en1 pregad o que pedia danos
111orais à en1presa alegando ter sido assal tado pou co antes d e sair de casa para o
tra balho foi condenado a pagar 10% ela indenização reivindicada porq ue o juiz cons iderou o pedido i111procedente.
MAIOR OUALIDADE DOS PROCESSOS

Outros juízes que partilha n1 desse entendin1e nto tên1 enco ntrado di.fictddades de
aplicar a regra porq ue, antes ela reforn1a,
não havia a obrigação de explicitar o valor
da causa na ação. Assin1, não se sabe sobre
qual 111ontante incidiria a cobrança cios
honorários advocatícios. Agora, todos os
valores deven1 ser listados no processo.
Mes1no e ntre os juízes qu e avalian1
que a regra d eva ser aplicada a pe nas às
ações ajui za d as após a re fonna, não há
unidad e na s sente n ç.:'ls. A ju íza titular
da 45' Vara d o Trabalho do l\io d e Janeiro, Claudia Pisco, p o r exe1nplo, tem
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ise ntado o traba lha d or el as custas en1
ca usas perdidas e111 pri1neira instâ ncia
cujo valor é de até 40 salários 111íniln os.
- Nos juizados esp eciais cíveis, a lei
prevê isenção até 40 1n í1li1nos. Então, por
a nal ogia, o n1esn10 pode ser a plicado na
Justi ça do trabalh o - disse Cla udia.
O p resi d e nte da Associação d os Ma gistra d os d a Justi ça do Trabalho (A na111atra) d e São Pau lo, Farley Ho b e rt o
Ferreira, não vê probl e111a na diversi da de de d ecisões sobre o 111es1no ten1a:
- Isso faz parte do an1ad ureci n1ento
da nova legislação.
A in certeza en1 relação à pos ição dos
1nagistrados fel 111uitos trabalhado res desistire111 de e ntrar con1 ações na Justiça do
Trabalho. Pa ra Carlo s Ed uard o Via nn a
Cardoso, ela área trabalhista da Sique ira
Castro Advogado, tun cios efeitos da refor111a será 111elhorar a qualidade das ações.
- Antes era co1nu111 o trabalhador jogar
para ver o que conseguia. Essas aventtu·as
estão lin1itadas agora, reina a polê111ica
nas decisões - disse Cardoso, para que1n
a si tuação só vai n1udar quando houver
revis..1.o elas sú1nulas d o Tribunal Superior
do Tra balho e os julgan1entos no STF. •

