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Prefácio

Em tempos em que vemos a Justiça do Trabalho ser 
contaminada por aplicação de princípios civilistas em supres-
são aos princípios do direito do trabalho, em que se invoca 
e implanta pacta sunt servanda e modos de “execução menos 
onerosos” para justificar violações àqueles que sobrevivem 
com o mínimo, em pleno desmoronamento moral na aplica-
ção do direito que deve ser alcançado ao trabalhador, emerge 
um magistrado que ensina claramente a visão do verdadeiro 
direito do trabalho, na atualidade perdida pela maioria.

É uma obra forte, impactante e reveladora, não ape-
nas pela sua grande essência, mas também em decorrência da 
colisão frontal com a atual concepção deteriorada da aplica-
ção dos princípios trabalhistas.

O leitor receberá informações que esclarecem a rela-
ção política e econômica do desenvolvimento e violação dos 
preceitos trabalhistas.

Nesta obra se encontrará o desmascaramento do po-
der judiciário trabalhista, sendo demonstrada suas corroídas 
entranhas.

Prepare-se para amar e odiar. 
Propostas revolucionárias, como eleição direta para 

os cargos da administração dos tribunais trabalhistas, em que 
todos servidores votariam, podem ser comparadas com o di-
reito a voto arduamente conquistado por negros e mulheres.



Concordo com minha grande amiga Maria Cristina 
Carrion, que assim conceituou o escritor desta obra: inteli-
gência, conhecimento, comprometimento e coragem são atri-
butos de poucos, e esse lutador os tem de sobra.

Enfim, certamente alguns vão desejar que esse verda-
deiro Juiz do Trabalho seja expurgado do meio da magistra-
tura, o que jamais ocorrerá, pois Rafael da Silva Marques é 
membro de uma resistência que resgata a origem do direito 
do trabalho, sem permitir sua violação ou contaminação.

Tenha uma ótima leitura, o que lhe renderá profundas 
reflexões.

João Vicente Araujo, advogado trabalhista.
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APreSenTAção

Este pequeno livro é fruto da compilação de vários ar-
tigos, alguns deles publicados em revistas, livros e dicionários 
jurídicos. Este trabalho não observa regras acadêmicas de for-
matação, pois que a ideia é, antes de tudo, informar ao leitor. 

Há textos polêmicos, como o que trata da estabilidade 
no emprego ou da não aplicação da prescrição dos cinco anos 
até a regulamentação do inciso I do artigo 7o da CF/88 pelo 
poder legislativo, e textos informativos, como aqueles que 
buscam explicar os elementos da relação de emprego.

Como toda obra, a intenção é trazer algo de novo e 
fomentar a reflexão. Não pretendo, e isso é evidente, encer-
rar qualquer assunto ou ter razão. Até porque, em razão do 
tamanho dos textos, pensados de forma a facilitar a vida do 
jurista, muitas vezes assoberbado em razão de seu trabalho, 
não há como dar um ponto final em qualquer das discussões 
travadas.

Além da minha esposa, Riani, a quem desde já agra-
deço, tive a colaboração dos colegas da confraria. Muitas das 
colocações constantes deste livro foram iniciadas quando dos 
encontros mensais. Algumas, inclusive, sofreram de minha 
parte maior reflexão e mudança de rumo, a fim de melhor 
aclarar os conceitos, todos eles do mundo jurídico, mas nem 
sempre fáceis de dissecar.
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Espero que este pequeno trabalho sirva em especial 
aos estudantes de direito, que possam tomar gosto pelo direi-
to do trabalho, disciplina esta que comporta mais de setenta 
por cento da população brasileira, e que retrata, muitas vezes 
de forma crua, os limites da existência e da vida humana.


