
100.10 14- ANOTAÇÕES DE GERALDO BEZERRA DE MENEZES SOBRE A JUSTIÇA DO TRABALHO. 

e 



I ~~ ~ ~~ck:G_d--o4~-: 

\ ~.a. ~)c~~-&~~"-'d 

~0>, ~ v.r ~c~~:.__~ _______ _ 

r----- ------ --- - -----

t.---'""""~~~~~;:1;,.~ e o-u..-- T~~--~~~º"---~~~~ 

fr----~~ ~_.~k 

--------

;....---.- -Au.'-- e~-~'""' t</~~ e.A ~-

!----..C:=.J:~~~~...s!.J.':6,.~~~~ _._____.__~-~~ ~ fYJ 

~~ty:'j___L!.,Á..b.LJ... • .,_____[.~_ ~ ~ ~-~ -~-

1 



-------- 11 -~; ~-~ ~ ~ ~ -~--~ -
- ~~~'L • -ç · . 

-'\ __./ 7 r;::::: --r CU>-

- ~~ ~J . - } 4;2... - - - - 7 -~ -

~~ . -- ---- - _----
~~ -~ -~ ~ ~ ~~~--

a~:::-:~ _-) ~ c4a_Ef~ - ~ r~~....__-
-~ --- - - - - -

~~J~~~'~ (CLUEI), &1M ~-~ 
- -- -------- ----- -

. ;5r c -r () J t:i=J:=: t:::rr' -::Jf" _..4. ~ - - - - ~ 
.- • . - - - -s;J. .J~ ~ ) /1 TJ J ) /> 

... - -' --- ------------~----
~~k~ 

- ~ -
~ 

---- ~cr~ ~~~4~ ~~~ -

___ .. _____ ---- -~-- - ---- ------ ---- - -. 

- --- ('- ...., ___ -------

-- --~-------- ----

------ -------~~---

- -------

----- .. 



• 

TST 11116029 

• 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

· ~I 

/ !f 
~~~~~ ·t 

Presidente egrégio j 
Ministro Ermes Pedrassani, que, {\l 

ificativa, quis acrescê-la , ~~ 

colega, Ministro Orlando ~ ~9· 

stiça do $ ~ q 
~ 



• • 

Q. 

PODER JUDICIÁRIO 

~#. 
empresa 'a~ ~o 
to de seus empregados 



aos efeitos das correntes ; migratórias. Sob essa ót1 a, nos 
últimos cinqüen a anos, alterou-se a fisi nomia dos pa pas e o.-~ 
de outras reg i es do Bras i 1. n . f) · lUnL.AM ~-

~~<>.h'> ~ (J-- -· -· ' - ,....__ ,..,;r 
. ~, 

o momento de f ar, por esta linhas, à alma 
da gente bras leira, priorita iamente aos pa s de família, 

destrutiv da televisão, notoriamente 
marcante nes e último decên·o, por crescente, lamentável e o .. .Y 
intolerante · s valores ~.s da nacional idade . ~ J 
De norte a sul, enxovalhL-~através de programas demolidores~~/ 
a respeitabilidade e a dignidade da família, o caráter e os 
sentimentos cristãos das novas gerações' Tudo isso, vale 
insistir, repugna ao País, fere os seus brios, a sua ~ 
consciência moral e religiosa. Pois b-elDI: @lvidam 11 tfcorifeus / 
que até o Código Penal não perde de vista os que investem, 
~ contra ~o recato e o decoro da família~ tzaú. . 
~ Desgraçadamente, a complacência ou a impassibilidade 
governamental refugiam-se num absurdo: atribuir a eliminação 
do mal ao próprio infrator ou transmudar em juiz o capitão da 
façanha. E tudo se processa às claras (que Estado de Direito 
é este?) J no mais grave e mais triste atentado à reserva 1 ·).p... 
constitucional dos bons costumes. ~~ p.~ 

Fechado o parênteses, concluo por~lçar a 
magnitude da contribuição de Vianna Moog, pelos tng os novos 
que abriu ao problema cultural no distante 1942. oi bem um 
minuano com o assobio de alerta, a varrer, não apenas "o 
tapete verde ou a ondulação das coxilhas rio-grandenses", e 
sim os nossos velhos quadros intelectuais. 



l ~ ~iér-----3 tl&t j-ulgamento , poderia er~· s-te -a 
1 ~:c, · ::Uma

1 
tiUes-t:ào de po íc~ .a.G.., UD.Ga .• oste -

~~~2~ . 
riormen e>' ouve~·'at-é 19~ , rurná tentativa , no Brasil , de elabo-

r ação de um na Câmara 

República 

de Conciliação,; e JulgamentoJ 

coletivos do · 
I I 
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iniciativas foram tomadas , mas antes , em face da per-
..,_ 

da indagação que me foi 
......... 

formulada devo acentuar que 

estive com o Presidente , o grande Presidente pacificador, 
f -

uniu partidos antagônicos do seu Governo , respeitou de 

exepcional a Consti tuição
1
de de seu País , assegurando à 

Pat~a um estágio de paz , de equilíbrio , de compreensão , 
~ 

de respeito ao direi to alheio . Esse mesmo Presidente , Eurico 

Gaspar Dutra , me - disse muitas vezes que o seu anseio, antes 

da sua investidura na Presidência , seria manter integralmente 

toda a legislação social trabalhista outorgada numa fase revo

lucionária ao trabalhador brasileiro , pelo gênio p o lítico - , 

neste ponto , inegável - do Presidente Getúlio Vargas . E assi 

foi . Não só manteve a sua legislação, ~as ampliou- a , aperfei 

çoou- a , assegurando esse período de paz social ao País. OPa, 

em conversas mantidas com S . Exa ., ao tempo , ele indagava se 

havia algo mais a realizar . Já ao tempo eu dizia que a Justiça 

do Trabalho eu já era Procurador do Conselho Nacional do 

Trabalho - só sobreviveria como instituição capaz de assegurar 

ais plenamente os direitos dos trabalhadores se fosse erguida 
~ ~ 

---- ,a integração no Poder Judi ciário brasileir~. Entã~, o Presi -
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dente me disse que este desiderato seria alcançado no seu go

verno . Tão logo me convidou para ser Presidente do Conselho 

acional do Trabalho, recomendou- me que , como seu emissário, 

estivesse atento aos debates da Assembléia Nacional Consti 

tuinte , acompanhando essa evolução , ou seja , a elaboraç ão das 

normas constitucionais pertinentes ao Poder Judiciário , sobre

tudo , e às garantias a serem outorgadas &u mantidas aos traba

lhadores brasileiros. Quanto à posição da Justiça do Trabalho, 

sabem todo~ que ela figurava como órgão do setor econômico. 

Ela não estava integrada ao Poder Judiciário ; tanto assim é 

que assistimos a famosa polêmica entre Oliveira Viana e Valde -

ar Ferreira no tocante ao posicionamento da Justiça do Traba

lho . Enquanto Oliveira Viana defendia, com unhas e dentes , a 

tese d a integração da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, 

o outro , o famoso e digmo . Professor Valdemar Ferreira , mais 

ri vatista que devotado ao direi to público , Presidente da 

Comissão de Justiça da Constituição de 1934 , defendia a tese 
K: DIVEP.SOSNOTENTR . SAM 



rJ.nO f 01 
/- t r 

TST 11116029 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

da separação; que a Justiça do Trabalho continuasse, mas como 

Justiça integrada à ordem econômica. Ora, sem embargos dos 

esforços que todos os juízes empreendiam, no sentido de pres-

tigiar a Justiça, ninguém pode aceitar, em sã consciência, 

f( sobretudo quem foi, antes da condição, Juiz do Trabalho, que 

viveu todas as deficiências de uma Justiça ainda com caráter 

arcadamente administrativo, uma decisão de junta proferida 

or um Juiz ser submetida a vocatória. Vale dizer, um Ministro 

de Estado avocava a si, independentemente de recursos. A avo

cação é isto: € a chamada a si para a solução de um problema. 

le avocava decisões da junta para alterá-la, mantê-la no ree

xame que fizesse cunho marcadamente administrativo. Pelo 

amor de Deus! Entender de outra forma significa entender o 

impossível. Em 1941, na verdade, houve uma alteração. Essa 

avocatória desapareceu, criaram-se órgãos intermediários, ou 

seja, os tribunais, os Conselhos Regionais do Trabalho. Que 

eram os Conselhos em toda a sistemática jurídica do País? Era 

tribunais? Não e nunca o foram. Não havia nenhum tribunal que 

funcionasse como conselho no País. O Conselho é um órgão ju

risdicional e jamais judiciário. De uma decisão proferida pelo 

Conselho Regional cabia recurso: da decisão da junta para o 

Conselho Regional; Do Conselho Regional para o Tribunal Sup -

rior do Trabalho ou para o Conselho Nacional do Trabalho, an

tes da criação do Tribunal. Mas o Conselho Nacional do Traba

lho funcionava como foi dito; antes de 1946, de uma forma hí-

rida; tinha uma cãmara da Previdência e uma cãmara da Justiça 

do Trabalho. Dizer-se que este Conselho era um conselho judi

ciário que integrasse o Poder Judiciário, só quem não quer ver 

não enxerga. Porque, se ele tinha essa condição de Conselho, 

órgão jurisdicional; se ele tinha duas cãmaras, uma da Previ

dência - esta a mais acentuadamente administrativa ainda, mas 

julgando as questões de previdência, não como órgão judiciá

rio; então, não se pode afirmar que a Justiça do Trabalho, na 

sua integralidade, na sua contextura plena, tenha-se instituí

do em 1941. É um absurdo insistir-se nesta tese. Não seria eu, 

dos que caminharam neste início de jornada, que reconhece o 
J.. 

esforço inaudito, o esforço extraordinário, a dedicação desses 
K: IOIVERSOSNOTENTR . SAM 
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juízes , que eram nome 

resença , j ettons no 

demissíveis ad nutum, 

tar- se essa tese é o 

absurdo histórico e jurídico . 

7 

anos , recebiam jettons de 

40 , 00 por vinte sessões, 

magistrado é essa~ Susten

completo , o inqualificável 

~-FM--f"l , ,.Seguindo -.á determinação 

d Presidente~~% ..R<f~1ra , coloquei - me em contato co 

os responsáve~a elaboração da parte relativa ao Judiciá-

rio ~ . O 

curadoria~ador Atílio 
~-~--

jurídicat-
' em que~hoje 6 patronímico de um município do Estado do Espí-

cidade ~ Atílio Vi vacqua , este 

primeiros contatos , que 

Ermes Lima 

dada por mim sobre 

tiça do Trabalho , como instituição autônoma , e-ra- e ret-Fato 
-..... 

de~~s constituintes . Tenho todos , in-

em~~E--ituifttes dessa época , St..,. 

i~~~ Justiça ~ reconhecendo ~e 
do-P~~ide~te da Assembléia Naciona~ns~tuin~~ Ora , neste 

e-s-for-~ ;$entindo ~~· .se"' a são 

dos {rabalhos constituintes , levei um projeto de minha autoria 

ao Presidente da República, q~para assiná- lo , 

~ fosse ouvida uma Comissão c~a do'· Consultor- Geral 

da República, do Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho, 

do Consultor Jurídico do Ministério da Justiça e do Presidente 

da Comissão de Legislação da Assembléia Constituinte. Apresen-

te~ ~ em reunião no Palácio do Governo. Gtereci 

1..Hlhl eo-ta"l a cada um d~ros~ 
a 

I . 

~~IVERSOSNOTENTR.SAM 



TST 11116029 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

do Decreto-lei no 

República, antes da vigência 

Constituição Federal de 1946, exercia, através de decretos 

o Poder Legislativo. A legitimidade do ato jamais foi 

em dúvid J Por quê esta premênci~, 0 ~obre a qual muitas 
?~~ ~~ 

vezes troquei idéias c~ Presidente da República? Se a lei 

sujeita-

Tribunal Superior 

se possível, todos os Juízes, compenetrados nos 

seus deveres de magistrados. Nãe-- :3i±j-eitaria: a Ja5t±l:;:a 

Superior do Trabalho, 

os membros do Conselho Nacional do Trabalho, aj instân- ~ 

minhas) ~ com aplausos do Presidente, for_§.m mantidos
1 

_B's 
~ ~ ~C<;o~oGc::J""""' 

Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho~ nn~~~~~1rr~~i-

. Aqui, está uma das figuras excepcionais da Ju~tiçq do 
~/ .IV:>~/~ 

Trabalho no Brasil, queypercorreu todas ~ Instânciêts: a Pri -

~~~~~~~~~~~~~~~~&tt~~~~~~~~dho~l

irf\ll'-"""!..,...,..'("n-<::---.-no.~ seu conhecimento jurídico, dJi.. sua~, <M seu 
w -~ , 

. justiça, à n~ratura. Dí.~Orlando Teixeira 

sabe Gisso, porque foi Uffi dos 
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~~~-se 
a carreira do magistrado na Justiça do Trabal~omoção por 

erecimento~ antiguidade ~ Tribunais Regionais. ~' 

tidos por 
0.... 

com ~ 

tradição brasileira, os Tribunais Superiores era 

ingresso 

magistratura do Tra

concurso, assegurando-se aos seus 

integrantes a inamonibilidade, a independência, todas aquelas 

aos Juiz da Justiça comum~4~~~ 

se o 

f 

~ \Í~---......... 
aperfeiçoamento. E.Gi -B que se det.'-G~ a Justiça do 

- -- - .......... ""---'-- ......___-- '\..,./ 1..- - -----

lho. ~iea o~unal =€lUf3lilrier ~ralsalho, Cfflno 

autênti~al, ~ita~il~nto ~"bs=Eíttcl:os. Co 

~ própr~ 3~~remo TribHBàl Fed~, Quando d~ minha investidu-

ra na Pre~idência, a primeira pr
7
eocupação que ~~ 4 de 

desfazer ~e mal-e~tar, estsa:-=f1êff1>~ ~~na 
r~lidade da Justiça do Trabalho como ~rdo a man~enedora~az 

. 1 B ' 1~ ' . . soc1a no ras1 . os a cl-

ilização nova~ ~ia de milhões de brasileir que 

i viam marginali ados, sem~ integração na vida 

TST 11116029 
e~r-~~~ C<>) 
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10 

célebre de ~ Gallart Folch, um dos pioneiros do direi to do 
f'r"fJ- ~~"""'.:..~- ~ -- ' trabalho pe Espanha,[_- que~o.em:-ava a.s5~egu~ai~ ama superlo-

o--- ~ ridade jurídica ~inferioridade ~~emenea dos trabalhadores. 

ão era a justiça protecionista; protecionista era e tem de 

seJ a legislação trabalhista. ~ Q Magistrado~qüidistan
te das partes ~ aplic?~~isJ_~~~~t~cionistéj..Jf ma5~ "() 

~ b~~~~ ~-
H:-:z-"lli~-s~~-sQ:..lét:-f.aflrs-:1:"0':Bn:ã€to---ntmr-"r-l' ~· o e o r desta ou da-

i ~' ~~-=----
quela parte~~ manter o equilíbrio socia~~r a 

dignidade humana do trabalhador e a liberdade de iniciativa 

dos empresários. Estes são princípios básicos que norteiam a 

atuação da Justiça do Trabalho no Brasil.~ ~re~ foL Por 
~~u 

· ' ,~até hoje, institutos sujeitos a discussões perma-

entes mantêm-se intacto~Vejam o problema do poder normati-t------- - -
vo. Qualquer governante que assuma as rédeas do poder traz 
~ ~~ ~ 

consigo ~ mensagem nova; pensarilio.,~. ~i descobrir coi lia-s 

ara o bem da sua pátria, ~, ~uando precipitadQs, quando não 

se detêm seriamente sobre os problemas nacionais/ resolvem in

culcar 'à Justiça do Trabalho'Yculpa dos seus fracassos, das 
k 

suas desorientações sociais e econômicas. O que seria deste 
~~ 

rasil se não ~uma Justiça do Trabalho apa ig adora, 
) rlv"' ~~~ <>-. 

oltadc:}{à paz sociâl Jsujei~_bsses ideiJei~rz:~~- ~ 
al católica) ~ncórdia en re os homens, emprega-~ 

.A- /Jl! · f:-~)""~~ J 

da/ ett empregador< -~s :aão -quer ver 1 ra -o de uma classe 
.... ~-R..,.....___ / ~-~ 

or outra ou a tentativ~de~ subversão social. ~obre~ver-

no que não compreenda os ideais da Just~~alho1 que são~ 
~J- 0"1 de paz, he conciliação~ harmonia, de ~?::l!Hn~mbiente pro-

TST 11116029 

ício ao progresso 1 dentro dessas linhas em que foram fo~dos 
~ 

e cristalizados seus ideais., de maneiYa os dissídios colet1vos 
~--?A~ 

~fie. D±a, nrea Beast Ainda há pouco, ~, . nQ , çi~-
~~ ~ 

correr desses últimos anos, ~ idéia dff ~ criar 

girimir os dissídios coletivOSi vSltávamos 
~~~ sado que empregados e empregadores, iante dos 

, cÁ.rlv ~-~ ' , . .,4__ ~ . cx_~v.....""'?-
lmpass;t~ on 

~e árbitros ~ 
der de 

~~r ~:~VERSOSNOTENTR . SAM 

Jç..~~-
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làb~=eF:r-sm:rt:t-crs-~ffietn~~... Sou autor de um trabalho
1 

em tercei

de Greve", de =tre 

b@~~~e-~Hrca~~~~~, fruto de toda uma vida de estudos, de 

experiência vivida, experiência que teve ressonância 

o estrangeir~ a ponto de um dos maiores juristas da Itália, 

P~o da Universidade de Turim ~ nao me falf>-<;S a I+~eitló:P4a"T 

Professor icardo Richar , dando-me a honra na maior revista 

de trabalho do mundo, a revista do trabalho de Roma, "Di ri to 

del Lavoro", escrever ,WU longo estudo à@ viPJ:te pág-iiiêl"'S sobre a 

contribuição da doutrina brasileira à solução dos dissídios 

coletivos do trabalho, louvando .iH:c:s~it8nte± L e a inicia ti v a 

do legislador constituinte brasileiro que 1-em te-nnos induv-ido

~reconhece~o poder normativo da do trabalho. ffão 

I~L--'U.S:::--->:l-lõõ-..__---L.l;;::...l...~__y...!,~..uJ...L..U..,LO, ão há de ser voltando-se a uma le

neo-liberalista, a uma legislação em que o Estado nu 

ainda, com ânsias tão grandes de desenvolvimento econô-

e social
1 

abra mão de suas prerrogativas de assegurar a 

gecis.l..._-d..e- ~an-t8r .rl::YR equilíbrio social, ~r suje i t ~--&. 

àqueles primeiros passos l-~rpora-çãe -em- -teclas ae l e'J.i..§.1a

çces do_mundo de nermas (d~o ao trabalhador . Este retro

cesso ~ entristece os brasileiros conscientes e apaixona

dos pelos destinos do país, ~~~eir~tis-
t ~ ~ o t ' o ~ o kd ~~~ o as,rque veem 1n cresses propr1os lL~ ac1ma os~~vs nacl-

onais. Não quero ferir outros~ do problemal"l5Lã:eil~ a 

que sou voltado. ~~ublic~~ivro sobre os intérpre

tes do Brasil - o livro já está ~t-o 7 .apenao estou à procura 

de uma editora. Estudei toda obra de Oliveira Viana, de Alber

to Torres, de Gilberto Freire, e, desde de Silvio Romero, to

dos aqueles que tiveram o~ espírito vçl tado pÇtra os proble-
"'-~~ / ~ 

as sociais, ~roblemaos oqu~~eis 
elos "'--fft>sSO"S dest1nos. O pos1c1onamento do Bras1l, na epoca 

oderna, à luz da problemática social, não há - de ser o do re

trocesso~ que passamo~~ atira~p~Íos ares construçôes sóli

das, que têm prestado ao~os inestimáveis. Vamos ~ 

t o -~ o ~ o ~ . ~ 1 ' t d a 1rar as exper1enc1as ot= - e o ermo - quan o se 
~~ p..9.- . 

retend~0hstituir/ como coisa permanente os contratos provisó-

rios de trabalho?\.~ me angusti~e entristec~'me fao passàr 

~~ ~ ~ ' ' '"~~"'Mrn"· '~ 
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povo brasi-

Ai do homem que para constituir 

esteja suje i to a um regime de trabalho provisório. Como? 

família é uma instituição permanente, garante os destinos d 

nacionalidade. Não há- de ser com essa legislação expúrea, 

os títulos condenáveg, i±íc~nsíoe-±-, que 

para um futur~"' ít': ~ ..........,.~~"""""!'~ 
O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa - Ministro Geraldo 

ontedônio Bezerra de Menezes, o Tribunal Superior do Trabalho 

foi institucionalizado pelo Decreto-Lei n° 9.797, de 9 de se

tembro de 1946, cuja redação é da autoria de V. Exa. Instituí

do o Tribunal por intermédio desse Decreto-Lei e, depois, for-

almente integrado ao Poder Judiciário pela Constituição Fede

ral, realizou-se a solenidade de instalação em 23 de setembro 

desse mesmo ano. Gostaria que o Senhor narrasse como transcor

reu essa solenidade de instalação. 

O Sr. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes - Antes 

de responder, com imenso prazer, à pergunta formulada por V. 

xa., faço questão de acentuar que o Decreto-Lei, promulgado 

em 9 de setemb~o de 1946~samente, nos seus disposi

tiv~ ~ Jos magistrados brasileiros, equiparou 

os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho aos Ministros 

dos demais Órgãos Superiores da Justiça do Brasil,. fé dispê-s 

dema · ~~ Note-se 

constituinte, ~imada a que, 

elaboração constitucional, não houve u~discordan

te, seja na assembléi~constitu' n}e, sej~ nft asse~l~ia ordi-
- .(,#-.. ...--_...--. ..tAM"- p._J;:) I ~ ~ 

nária que a sucedeu, não o um · an±eoji)ronunclamento contrá-

rio a qualquer dispositivo desse Decreto-Lei. É válido res al-
A~~~ ..,_A_ 

tar v m·~ partidos oposicionistas, odas 

t~s 

da paz coletiva. 

não ~ uma voz, de partido 

legal visava à garantia 

escopo outro objetivo) senão 

esse. Ele foi aceito por inteiro e foram feitas as designações 

K: DIVERSOSNOTENTR . SAM 
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:::::~::::::::::oe::~::::::~:~::::~n:::::~ 
o 
~ Decreto-Lei, embora ante-

rior, serv~J/: inclusive ~~ possibilidade ~implantação 
imediata, como foi feito, da Justiça do Trabalho eem tod-asi., 

todas as características da Justiça comum. Agora, antendendo à 

indagação do Ministro Orlando Teixeira da Costa, que é uma 

ordem ... 

O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa - Gostaria que o Sr. 

relatasse sobre a sessão de instalação do Tribunal Superior do 

Trabalho. 

O Sr. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes - Tive 

a preocupação ia;;ontida de não dar à instalação do Tribunal 

Superior do Trabalho um aspecto solene'f ~ ~io rftal

~~r-~~~que a Justiça do Trabalho se impusesse pelo esforço de 

seus componentes. Pelas garantias outorgadas a seus componen-

tes, tudo quanto possível 
LNir..--~~....,..,"'->-GI'> - .....,....., ~ 

à opinião pública. e~~~é-~~~~~~rta-~~~~~~re~~~~ 

a)tls-t-a~-Jo Regimento 

da Justiça do Trabalho no Brasil. Isso 

tempo,.. fomos 

uma justiça 

nova em que o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho - e 

neste ponto, meses após começaram a surgir algumas críticas -

era somente presidente do Tribunal e não raba-

'----lld:r,.-.;::--~'1"'1~,...,.4-1. .- Eii L r e tanto, Yenci~a~stência1 colo~~ 
junto a todos os Tribunais Regionais, para que ~ 

ultiplicassem esforços
1

a fim de que a instituição Justiça do 

Trabalho não sofresse o impacto ~ttm~ indiferença por parte 

de seus integrantes. Foi o Corregedor Geral da Jus -
• ./L-~ 

Jt::l~ç~a~d~o~;T~r~a~b~a~l~h~o~~~~~~~~àe~~~-ser~~~as~~L.Qeg~rrn~do 

Tribunal Superior do Trabalho. Todos os presidentes dos tribu

nais, todos os órgãos de segunda instância aplaudiram, 

sombra cle dúvida, ess.J.. ~~ unificadorf, essa orientação 

construtiva 1~~stiça do Trabalho1 ~ não se ~esagregasse 
os seus primórdios. Mercê d~DeYe,-eu-d±r~ qcte ~m todos os 

~ K: \ DIVERSOSNOTENTR. SAM 
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eus relatórios , 

ento do Tribunal 

14 

~ 

dos objftivos sobre o funciona 

Superior do Traba ho , levávamos ao grande 

ativi ades dos Tribunais Regionais , 
~ ~ ~57~ a,{,V'I"L-'\....-..-..J 

- · ' de ctilê'fto , 

e 

providên

o número de revista~ 

de imediato a rem~untas , ~~hJ~~;G~~~ 
) 

em mais dois mil exemplares , para se~em ~ernetidas as r~sa 

~~~~~~=~4::;;;:;;;==rarror"Jfl:j' r"'ia3'lb:-ra(!!'±l+hre-e--. E n v i de i e s f orço s , j unto a 

Tribuna i s de J ust iça , para que se assegurass'-~ Magis 

trados, sobrecarr egados com~ novo ônus , ~é±to~e~ 
la_c.õ..es do PBS-Si dent-e de--'fribunérl: , ama gratificação maior , pe -
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c a 

ap 

foi ta tendo 

ovimento , 

o 

h propósito oralizante, sem nhurrw.~:r::.+H-r~r 

~ 'toi~~ho ::: ist:Ef- é preciso que se diga -.,_ que quatro 

Tribunais Regionais : do Rio de Janei~ã~lo , Bahia e ~ 
outros , mandaram- me comunicação ofic~ .à:i ~ende- : "Sr. Presi- e,u::.. .bJ __ 

~ dente , hoje este Tribunal deixou de funcionar porque não tí - ~ 

nhamos processos para colocar em pauta. O trabalho está rigo- ~~ 

rosamente em dia,. " Dir-se-á : mas , ·~ue1a época, c om tão pou- kr 
cas Juntas funcionando, poder-se-ia admitir que isso o c orres

~ 
em~ avassalador ... 

O que não compreendemo s é 
- ..........- , ' que um ou outro - felizmente, exceçoes ~ak~S~lffi~~ não se 

compenetre da gravidade do problema. A Justiça , como institui

ção , não pode ser~ fato de m- meia dúzia, entre 

il juízes,~~~~~~ 
O Sr . Ministro Orlando Teixeira da Costa - Sou um pouco sus -

eito para dizer algo a esse respeito, por ser seu profundo 

admirador. Porém, devo revelar que o entusiamo que V . Exa . 

demonstra quando fala da Justiça do Trabalho me comove profun

damente, porque o vejo, digamos assim, como o nosso primeiro 

timoneiro , como um homem absolutamente adequado para a missão 

que lhe foi atribuída . Ante esta visão , tenho a convicção de 

que V. Exa . deve ter um juízo , uma previsão sobre o que poderá 

ir a ser a Justiça do Trabalho no futuro . Hoje, a Justi ç a do 

Trabalho que V . Exa. instalou , possui mais de mil Juntas d e 

Conciliação e Julgamento , vinte e quatro Tribunais Regionais e 

o Tribunal Superior do Trabalho . É uma Justiça que , p o rtanto , 

cresceu muito . E o prestígio de V. Exa . também foi c rescen

do, juntamente com o número de órgãos que a Justi ç a do Traba-

lho passou a assimilar . Gostaria de saber o que o senhor 

K: \ DIVERSOSNOTENTR. SAM 
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revê para a Justiça do Trabalho no futuro, o que entende que 

o futuro lhe reserva. Será que esse crescimento constitui re

almente um embaraço para ela ou corresponde à grandeza de sua 

destinação? 

O Sr. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes - Em pri

eiro lugar, uma~ de reconhecimento à sua manifestação 
~ 

quanto ao entusiamo e ~r do primeiro Presidente do Tribunal 

Superior do Trabalho. Em seguida, peço vênia para~n-
~ 

I antes de entrar na questão suscitada, :hembrar cob:f:indo 

lapso na exposição anterior, -qtler~O assumir a presidência 

Conselho Nacional do Trabalho, o Brasil andava vivamente 

reocupado com o número incontável de dissídios coletivos já 

ajuizados e sem perspectiva de um julgamento próximo. Houve 

Tribunais Regionais do trabalho - cito como exemplo o caso de 

São Paulo, sem, de forma alguma, pensar em crítica, que seria 

injusta - em que, na atuação do seu juízo, havia mais de ce 

dissídios coletivos 1fa ~pectativa de julgamento. Assim,també 

ltrD.S ~~ H f t d' ' . ocorreu em o~ . ouve ~ es orço ex raor lnarlo 

~mpreen~ imee:i:atamente por todos os membros do Tribunal 

Superior do Trabalho, para que se pusesse fim àquela situação 

comprometedora. Inúmeras indagações foram feitas. Primeiro , o 

róprio Ttibunei, então Conselho Nacional do Trabalho, 

~' em dois anos, o maior número de dissídios 

vos de sua 

s±m~o~~Tb~~~~~~-

reiteradas aos Tribunais, primeiro como Presidente e, depois , 

como Corregedor
1 
~st-ando no citaàe 't'rHm~aJ:, verifiquei que 

os juízes, ·classistas ou não, faziam indagações às partes di 

retamente. ~ ~ão poderia interromper, não estava presidindoJ 

~~ :::::::::.: :::~~~-~ii~;~~/t-:: 
vencido. A maioria~o~~ e~=e~~e a instrução deve

ria ser~~~~ -~ue a maioria~ 
(o~. _ ~ K: \ OIVERSOSNOTENTR . SAM 
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li mais "lde cem processos, 

prazo exato de um mês_... 

~~~:Tr"Sr.----l:te----=Jt:..r:re'l::fr.~ 1 ,. A:-all1 b ém a t 11 e.:m o s com o me smo pro pó êi i t a ~, 

Jm~~~~-nPTJ~-~~~e-tffi~~~BGB-~~~ão-crrrc~~na~ra. Quanto à 

dizer qUe viver ~mo todos aquel~ 
~lla-Ef-:i-s4::-r-ér€H3-S-~le--!f-rarbêrli:'l:D Í.~ e t r a do <!4L à r e 1 e v âll c i a de 

pará o futuro País .-r.:Erl<p~u:ws.s 
--~~------------~ hoje se processam,~ 

l:nistros, 

r------------------------------------

algmr-s, 

é impes-

ro do trabalho, Conheci muitos 

autênticos~ ~~de~magls ra os 

K: DIVERSOSNOTENTR. SAM 
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taanto do 'fribuftal "'Ckr Jtl-F-i•. Ofa, ie±gos j a:hjam e com êxi.to. 

--r'h=r~r-P1-p"lrr--h:sTm"'i~-:-,.---m:-~ • Tudo isto ~m ~r 

lho, nunca se 

indagação, eê-me--- se f:a-z 

~ espero, 

justiça, ~c> de instituições como a 

que nos con-

v-e-ncê s-s e mos 'de e "*""P'!':E!~ffiE?-ª'-/-.€:t&"-ÉI!@:;z:m~~~la-Jll±::ll;..iç "T{ão pod~ 
de tratá-los com a ' gnidade atemorizar~ .. -y~'b'l-~o-s 

que Tenho dep mento 

quando 

de mais de vinte adv gados, 

Tribunal Superior do Tra~ lho, 
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~i 
I 1 

gados e 

.....-
~~) 

e o meno incidente entre 

~ fei@tm ~· paz, de respeito recíproco í -

. - , Temos de caminhar nesta ordem : -es 

r
j~~o~s,~..{/~~istério Púb~ico, ,Pf/Z com os advogados. 

e compreensão u~aaqdêies gestes-=às ~zes 

extremado-s-~temos ~ das 'F'firtes e eles ad-voga -! ~ dos, mas n~ §ituações que 

~ a própria Justiça do Trabalho. Es1la l4'(., s lça oo--o~.._r..._ar~La0 o'!~-

)O f' j 3_CJ' 
TST- 11116029 

~-, . d d t h d . 'l'b d ~)-~ ,..,,,....c>.I'""'""'""'-"C:. 
~. ln epen en e, sen ora e Sl, equl l ra a_ se- 1mpee7 lHt-

ôs-se no 

que -enfzcnt-a. 

~-O..J:.i!~,..,--e:.ei:t--pf7tlat'jl::-taro"vif'4:'E:.a:a~ de excessos 

~- <....fftdépe~~~que 'D magistrado . 

sua indepe~ia~~/~:Pão-comprometi~ent~. Mas 
f/- ~~·V~~~.,_ .acc"'~~ 

~r;o-e.._,s,...p-e--...l..._....a_;_rtf§ÕÜfro s Põde r e s . "'-~L ~ Q/;1~"\rr~'r"T~Ti'-..:-r-;·--:::F,.., 

9~a}=-~~~~~r depen-
~t~~emos ~ ~~~ealidade 
rasileira_ if"(f;mos 'Ci>S-~ro&.o-; ~vo ~ras±leirci" ~e,. 
.ll.. ~GÁ4--~ ~ ...., ~# 
~m, ffi?us amigos, nunca usei o carro d~~residen~ do Tribu-

al Superior do~ É- cert-o que 1rão '"iravia a pont9--*io

~locava~~ à disposição d~~ colegas. 

~a o prétlio do Hinistér !o 

H-l"tfh'~-n;cn:::-têrs--aa~s:o~-~s-~~va a -p~'rié._Trl'"l'1"7'flli~-mTt-rP'1"f"?''~l.-.:S 

~~H"'''::e- ..,..,.,.__e""'ô-:le ª'as qt:l.e m01: a v am eirr- 1 u C3' a r es ! o Ii g 1 n q ao s . .......~~~-fA:be.l~ 

super-ior !"daoe 

e eci-

o~_;-~rnn~-e~~~~~~~mpLQ~~~~~~~~~ que me 

de que eu ministra--fez eho~r de ~ão por aque±-e---fiG.m.em 

va-auta na UniVérsidade Cat61lca, quando s.l-a-- ainda fnncionava 

ogo; distante 

a..u.là,-.....en- t..iRha de -pegar .ym--bon~lava sem carro , eu o 

e~. Adivinhem quem viajava no elétrico, sentado no 

K: \ DIVERSOSNOTENTR . SAM 



.. 

:JOQ _ I 7/ 
I J- ..J 

TST- 11116029 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

21 

~ru:io -el::Y'"ferce~co? e -Ministro Laudo de Camargo . Subo, 

vejo-o e cumprimento dizendo-lhe que eu era o Presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho. Conversamos. Ele me disse : "Eu 

o conheço." S. Ex a estava ali, com a maior humildade, como 

Presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu disse: "Mas V. Exa, 

iaj ando de bonde?" Ele respondeu: "Ah, Doutor, fico mais 

tranqüilo, não tenho aquelas preocupações, sei bem a hora ... " 

homem era de uma simplicidade ... Eu 

al ex em-

al Fe-

porque 

porque 

não 

Trabalho, que 

de sua en

estou 

da 

Estou apenas extravasando sentimentos que me vêm 

num momento deste! -~ora, g~::e coli!l~ Não tenho .. 
dúvida nenhuma de que a Justiça do Trabalho é uma justiça 

avassaladora; seu futuro está assegurado pela evolução social, 

Não conheço 

trabalhador 

rasileiro. Direitos hu~os, direito à vida, direito à vida 

familiar, d~ que não se pode prescindir. Quando me 

lembro que Leão XIII, em 91, teve a ousadia histórica de er-
~ <Y7 

guer ~ v~z çomo que delineapdo ~ pontos fundamentais 
~ ~J ~ ~ ~l'f?eW ~ 
~ ~ 0ove:..::_nantes ~tavam- obriqa11d~s:. ·f!_~ ~-ssegurar~o 
trabalhador ~ garantias m{nimas, ~ isso mesmo 

éi!:--leqisl-ação aceitou 

à vontade das 

e ~---s-tta .famH-i<f'. De forma que o Direi to do Trabalho 
~~~~~ca._ 
~' ,~ as outras disciplinas jurídicas 

K: \ DIVERSOSNOTENTR . SAM 
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~-.5::@ dos exee:&so~, Q:r~ o novo Código de Processo 

22 

l só foi viável no dia em que eles viram que os juízes do 

trabalho, mesmo naquela fase primeira, mostravam a possibili

dade de o juiz ~o processo: dirigir a prova, 

ou o direito internacional. 

de Deus,..- rrão o-primei:ro da minha. faculda.ds, €HR qms 

Ministro Orlando Teixeira da Costa - Esta é a última 

de nossa gravação; as fitas estão terminando. Por mim, 
f; : DIVERSOSNOTENTR . SAM 
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ficaria aqui horas a fio, não fosse o incômodo, o 

isso pudesse causar à saúde de V. Exa. Mas devemos 

os de sua finalização. A meu ver, as observações de 

são extremamente ricas e proveitosas, não só para as 

como para as novas gerações, principalmente para as novas ge

rações da Justiça do Trabalho. Dessa maneira, gostaria que V. 

xa. prosseguisse com as suas observações e, em seguida, 

cluísse, pois, como disse, esta é a parte final de nossa 

ação. Continua à disposição de V. Exa. o microfone. 

O Sr. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes - A esta 

lhe no Brasi~ residindo os dest: ·nos eio~s-

ano Órgao , e que, em boa he-I;.a oi chamado a ITOTte-a-...-- ...... -A-c-ade-

i~Dlrel abalho, ~~t±tu~ção , h~je, 

õõ!-À~-rnr.;iiã-~"or-S"éJ de r e s s onân o i a na c :H:ma 1,-,,-Hm~-tJl.Q...-e-r-El-=H~ 

Considero ,~ sã 

ern._sã consei-ência,J:J L--wit;u;-quçes~ição 

~ - _.. ' -!: ' ' ~~~·L gue ~ maos respelc-a~~g.a~afl.4;-em -o-- ~eu f~. 

~----------J~ustiça do Trabalho, morrerei com ~ anseio dd(jo-

~~~ 

Há outra Justiça.J Nós a 
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oj9-

' 
d -t'?~ ~ . . d. - d J t . orque tu o qu nto ~ao c~a na JUrls lçao e us ças especl-
~ 

ais, que são pou as, t~ ~frisêcai na competên ·a 

- ordinária. 

~ aluno, ~ vezes, 

gnific~~ Justiça 

ati~~ ~~ · · RC~-do-fi'"ãlba-

~~ el-a caminlr~ssantemente. ~ · - s e i-

~ empregadas do~ésticas )que viviam 

legislação socia~tegrada ao Direito do 

do Trabalho. Mas é um ponto que precisa, da ~ legisla

dor, de uma atenção muito grande. Quando meu ~ col ega e 

amigo Ministro Júlio Barata me falou na legislaç ão do trab alho 

doméstico, pediu-me que trocássemo s idéias sobre o assunto , 

~ até ~&~e a cóffilSS ~b elabõ radó ra. Tro camo s 

idéias e fi-lo sentir~::;~a~"al!a, conheço o s seus 

ropósitos apaziguadores / ia ~l't:'t4-:silii~~~sa 
)(""'"~go.r..,_i~a lei do trabalho doméstico, nãê=:::se pense em equi~ra= ""a 

I ~ ~~B--" I~ -------, ( 
~J:ii t;tam com--o-s demais traba).h ores ... A caminhad a t m de 

~ /.lJV' 
ser lenta ) para ser compreen l 

f~ram cortados po r que ha~i a pesseas e&mi&são não a inte-

~e queriam atirar.:-cL~...,. Vejam que, assim como o s domé s-
~~ ticos, ~ outras categorias de trabalhadores vão ~ p ou co a 

e:epera e menos p~o~ r~trógrado~. Temo s d e · 

K: \ DIVERSOSNOTENTR . SAM 
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~ 
convencer' de 

quista do mundo moderno, 

rias conquistas 

con-

pró-

Teixeira da Ministro Geraldo 

ezerra Montedônio de Menezes, em nome do Tribunal Superior do 

Trabalho, agradeço a valiosa e enriquecedora entrevista que 

acaba de nos conceder. V. Exa. vem contribuir com um documento 

rico e importantíssimo para o acervo da Justiça do Trabalho. 

le ficará como registro de um exemplo para as gerações pre 

sentes e futuras. 

O Sr. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes - ~~ 

~8r·~. 
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