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O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa - Estamos no dia 1 o de 
setembro de 1996. Por designação do egrégio Órgão Especial do Tribunal 
Superior do Trabalho, o Ministro Orlando Teixeira da Costa, que faz este 
registro, atual decano do TST, foi encarregado de comparecer à residência do 
Exmo. Sr. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, para com ele 
fazer uma gravação a respeito dos primórdios da instalação do Tribunal 
Superior do Trabalho, ocorrida em 1946. Encontro-me, portanto, neste 
momento, na cidade de Niterói, à rua Oswaldo Cruz, n° 49, apto. 601 , bairro 
de Icaraí, onde reside o Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. 
Daqui a pouco, ele será por mim entrevistado, para, então, podermos fixar na 
memória histórica de nossa Instituição este depoimento, que considero 
antecipadamente importante, a fim de registrar o que foi o Tribunal Superior 
do Trabalho nos idos de 1946. 

O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa, dirigindo-se ao Ministro 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes - Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes, inicialmente desejo agradecer, em nome do Tribunal 
Superior do Trabalho, a gentileza de recerber-me em sua casa, para realizar 
esta entrevista. Quero rememorar o tempo passado e entregar-lhe a palavra a 
respeito dele. Pergunto, por isso, ao senhor o seguinte: Antes da promulgação 
da Constituição de 1946, em 18 de setembro daquele ano, V. Exa. se 
encontrava presidindo o Conselho Nacional do Trabalho. Gostaria de saber 
que providências tomou tão logo soube que a Justiça do Trabalho iria ser 
judicializada pelo Constituição a ser promulgada, para que isto se realizasse 
da maneira mais rápida e eficaz possível. 

O Sr. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes - Em primeiro 
lugar, traduzo o meu reconhecimento aos digníssimos dirigentes do Tribunal 

. Superior do Trabalho, à frente o douto Presidente, Ministro Ermes 
Pedrossani, pela distinção que me conferem, ao ouvir-me sobre a história da 
Justiça do Trabalho no Brasil, com o especial destaque ao cinqüentenário de 
sua completa e definitiva integração ao Poder Judiciário, processada, veja-se 
bem, antes mesmo da promulgação da Constituição de 1946. A familiaridade 
com o tema, entre outras razões relevantíssimas, levaram-me à pronta 
aceitação do encargo, que exige, não só a exposição, mas a exata exegese 
histórica da instituição. 

Reitero, pois, o agradecimento pelo significativo gesto, 
enriquecido com a escolha do colega e amigo Ministro Orlando Teixeira da 
Costa para ouvir-me em nome do Tribunal. Trata-se de magistrado e jurista 



que dirigiu os destinos do mais alto Tribunal trabalhista com admirável 
competência e visão lúcida da problemática jurídico-social brasileira. 

Minha nomeação para a Justiça do Trabalho data de 
1938, ano inesquecível, que, ainda assim, não o tenho como marco do meu 
relato. Passei pela fase em que a Justiça especial dirimia os dissídios 
individuais sem que suas decisões fossem por ela própria executadas. A 
quadra era de transição e dificuldades sem conta. Por lei, os seus julgados 
valiam como título de dívida líquida e certa. Conseqüentemente, não eram 
passíveis de controvérsias ou reexames. Na Justiça comum, em que se 
processava a execução, não raro, havia excessos nesta segunda etapa 
processual. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em inúmeros acórdãos, 
reconheceu e corrigiu desvios. 

Superou-se a fase, com o reconhecimento, ex vi legis, da 
competência das Juntas de Conciliação e Julgamento para a execução dos 
próprios julgados. Registre-se a medida legal como decisivo avanço na 
caminhada vitoriosa da novel Justiça. 

Em 1941, criaram-se os orgaos intermediários, 
denominados Conselhos Regionais do Trabalho, mantido o Conselho 
Nacional do Trabalho, instituído em 1923 e, mais tarde, solidamente 
vinculado à solução das questões previdenciárias e das relações 
empregatícias. 

Ao tempo da criação do Conselho, fundaram-se as 
primeiras instituições de previdência social, a saber, as antigas Caixas de 
Aposentadoria e Pensões, voltadas aos empregados das empresas de serviço 
público. 

Sob essa legislação precursora, não há salientar, 
estabeleceu-se norma inédita, em regra, desconhecida e pouco estudada entre 
nós. Refrro-me à instituição da estabilidade no emprego, adqüirida com o 
prazo mínimo de dois anos de vigência contratual. Setenta e três anos 
decorridos, ou seja, em 1996, nessa hora de incompreensões e desacertos, 
menospreza-se, entre nós, o direito ao emprego, a ponto de pretender-se 
estabelecer - credite posteril - um sistema "permanente" de contratos 
provisórios, consumando-se verdadeiro atentado, não só à permanência no 
emprego, senão - o que é pior e mais grave - à estabilidade da família. 
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A garantia fora assegurada, no decênio de 20, com o 
objetivo de amparar, economicamente, à nascente previdência sob o 
fundamento de que, mantido o vínculo contratual, assegurava-se a situação 
econômico-fmanceira das Caixas. 

Um adendo, sem esquecer que o leitmotiv da entrevista 
seja, especificamente, a história da Justiça do Trabalho, e não do Direito do 
Trabalho em geral. A estabilidade, após dois anos de serviço, sujeitava a 
empresa à abertura de inquérito administrativo, para a rescisão contratual. O 
inquérito processava-se na empresa, assegurada a defesa, inclusive com 
assistência de advogado. Da decisão, cabia recurso para o Conselho Nacional 
do Trabalho. 

Retomo ao tema central desta memona. E os fatos 
afloram naturalmente. De 1941 a 1946, período marcante da evolução 
judiciária trabalhista, o Conselho Nacional do Trabalho passou a funcionar 
como órgão superior do Justiça do Trabalho, julgando os recursos de revista 
das decisões dos Conselhos Regionais. Aboliu-se a avocatória ao Ministro do 
Trabalho, a que estavam sujeitas as decisões das Juntas, apelo substituído 
pelo recurso ordinário aos Conselhos Regionais. Aí está outro passo decisivo, 
oposto à burocratização da Justiça do Trabalho. 

Em 1946, meses antes de assumir, como assumi, a 
presidência do Conselho Nacional do Trabalho, houve, no governo Linhares, 
alteração fundamental em sua competência. Deslocou-se a matéria 
previdenciária foi deslocada para o então criado Conselho Nacional de 
Previdência. O novo órgão não integrava, como não integra, o Poder 
Judiciário. Compete-lhe, ainda hoje, o julgamento das questões apreciadas e 
decididas pelos Conselhos Regionais de Previdência. Até a referida reforma, 
o Conselho Nacional do Trabalho funcionava com duas Câmaras, da 
Previdência e da Justiça do Trabalho. Passou, após a citada reestruturação, a 
funcionar apenas como órgão superior da Justiça especial. 

Não tenho dúvida, o Conselho Nacional do Trabalho 
representou histórico e notável esforço para a implantação, não só da Justiça 
do Trabalho, senão para o desenvolvimento do próprio Direito do Trabalho. 
Conquanto o que mova a entrevista seja o resumo histórico da Justiça do 
Trabalho, não tenho como evitar um ou outro parêntese sobre o Direito que 
ela resguarda e defende. A propósito, poderia afirmar a latere, não há 
esquecer a maior lei trabalhista de nossa história, de magna relevância social 
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e humana. Basta acentuar que a Lei de 13 de maio de 1888 aboliu o trabalho 
escravo. Lei excepcional, a tantos títulos. Acima de todos, por preservar ou 
resguardar a dignidade humana. Louve-se, igualmente, sua elaboração, em 
verdade, exemplar, num país em que não são poucos, digamos assim, os 
casos de verborragia legislativa. Com um só artigo, e não em dois como 
escrito, em poucas palavras, eliminamos o trabalho escravo na terra de Santa 
Cruz. Sabem-no todos que o segundo preceito restringia-se ao realejado 
pregão: "Revogam-se as disposições em contrário". Hoje, as lei não o 
repetem. Silenciam-no, não por dispensar a norma, e sim por considerá-la 
dispensável. É um princípio geral de direito, expresso ou não, 
impostergavelmente aceito e respeitado. 

Ao histórico diploma, que redimiu uma raça, após 
infmdáveis debates de muitos decênios, bastaram pouquíssimas expressões 
para proclamar extinto o trabalho escravo no Brasil. Sem palavreado inútil, 
capaz, como sempre, de abrir espaço a discussões estéreis. 

Fechado o parêntese em tomo da abolição do trabalho 
escravo, permito-me a breve consideração sobre a Lei de Acidentes do 
Trabalho, de 1919, matéria que permanece excluída da competência da 
Justiça do Trabalho, sendo, mais tarde, incluída na Previdência Social, de 
maneira esdrúxula, porque reconhecido às companhias particulares, que já 
operavam neste ramo do seguro, o direito a manter a exploração por tempo 
indeterminado, transformando um discutido direito adquirido em autêntico 
privilégio no setor privado. (???) 

O certo é que o diploma legal de 1919, resultante de 
projeto de autoria do deputado Andrade Bezerra, acolheu o princípio da 
responsabilidade objetiva do empregador, retirando ao empregado o onus 
probandi de que não fora culpado pelo infortúnio. Alguns países - àquele 
tempo - admitiam a enormidade da responsabilidade da prova, invertendo o 
princípio geral do direito, traduzido na fórmula clássica doei qui dicet, non 
qui negat. 

Outro registro, à margem. Reporto-me à criação das 
Juntas de Conciliação e Julgamento, conquanto restrito o exemplo ao âmbito 
estadual. Não se estranhe .. Sob a primeira Constituição republicana, discutia
se, no plano doutrinário, o tema da competência legislativa, se federal ou 
estadual, no tocante ao Direito do Trabalho. Todos sabem, prevaleceu a 
exegese da competência federal . Assim entre nós, assim nos Estados Unidos . 

.; ... 
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V amos ao fato. Quando Governador do Estado de São 
Paulo, Washington Luiz Pereira de Souza instituiu Juntas para solucionar os 
litígios entre trabalhadores e proprietários das fazendas de café. Não há falar 
em precipitação do Governador, por ter a iniciativa provocado reação dos 
fazendeiros, ou não ter logrado êxito. Valeu o exemplo E dizer-se que um 
estadista, de tão alta compreensão do problema, fosse, mais tarde, depois de 
1930, acoimado de pretender transformar a questão social "num caso de 
polícia". 

Evaristo de Moraes Filho, jurista de peso, pôs-se em 
defesa do "paulista de Macaé". Desfez a toleima. O trabalho do admirável 
doutrinador trabalhista é sumamente esclarecedor. Ouviu o próprio 
Washington Luiz, quando de seu retorno ao Brasil, em depoimento decisivo, 
atirando pelos ares a insólita increpação. 

Nova achega. A destempo, se quiserem, ou fora de época, 
como viria a reconhecer o próprio autor da iniciativa, houve, entre nós, na 
década de 20, a tentativa de promulgação de um Código de Trabalho. A 
proposta logrou aprovação na Câmara dos Deputados e chegou a ser remetida 
ao Senado da República. A iniciativa partiu do Deputado Carvalho Neto, 
notável jurista sergipano, devotado às questões trabalhistas e precursor do 
direito do trabalho no Brasil, pois escrevera à época o livro Legislação 
Social. Além do mais, autor de longo e erudito parecer sobre a solução dos 
dissídios coletivos do trabalho, na condição de Relator-geral dos processos 
atinentes ao assunto sob a Carta Política de 1946. 

Retorno à trajetória, melhor, aos pródomos da Justiça 
especial. Juntas de Conciliação e Julgamento e Comissões Mistas de 
Conciliação, - as primeiras, voltadas aos dissídios individuais; as últimas, aos 
dissídios coletivos do trabalho, - foram implantadas em 1932, na fase de 
intensa elaboração legislativa, resultante do movimento revolucionário de 
1930, que teve em Getúlio Vargas seu notável e benemérito propugnador. 

Ambas, Juntas e Comissões, funcionaram precariamente. 
Compreende-se, pois a fase era de experimentação. Sem conta, as 
dificuldades que tiveram de enfrentar. Mas, o que importa, a semente fora 
lançada e, sem dúvida, germinou. 



A primeira Carta Republicana, de 1891, de conotação 
liberal individualista sofreu revisão em 1926. Deu-se ao Estado funções que 
não se harmonizavam com o modelo liberal e absenteísta. É bastante lembrar 
que se firmou a possibilidade de intervenção do Estado na área econômica e 
fmanceira, abrindo-se-lhe a perspectiva social. 

Já aludimos à legislação social, outorgada ao país sob o 
regime ditatorial de 1930. 

Em 1934, foi promulgado novo Estatuto Político, 
resultante do livre debate na Assembléia Nacional Constituinte. Mesclaram
se princípios da Lei Magna de 1891 e os resultantes da nova ordem, 
Econômica e Social. Introduziu-se, no Estatuto Supremo, um píccolo código 
de trabalho, com normas auto-aplicáveis. O novum jus era, ao tempo, 
também conhecido como Direito Social, porque também abrangia normas de 
previdência. Na Espanha, principalmente, predominou a designação. Entre 
nós, aí está o clássico Direito Social Brasileiro, do mestre Cezarino Júnior, 
da Universidade de São Paulo, e fundador e Presidente do Instituto do Direito 
Social, a que tive a honra de pertencer e que prestou inestimável contribuição 
no plano nacional, à divulgação do novo Direito, através de livros, revistas e 
promoção de semanas e congressos especializados. Tanto o Direito quanto a 
Justiça do Trabalho se beneficiaram, e muito, das atividades do Instituto. 
Lembro, entre os seus pioneiros, de Cezarino Júnior, Ruy de Azevedo Sodré, 
autor de clássico estudo sobre a Ética Profissional do Advogado, Pe. Sabóia, 
SJ, Dr. João Scatimburgo, membro da Academia Brasileira de Letras. (???) 

Na Lei Magna de 1934, a Justiça do Trabalho não figurou 
no capítulo específico do Poder Judiciário. Fora enquadrada na Ordem 
Econômica. A controvérsia em tomo de tal enquadramento suscitou histórica 
polêmica entre dois grandes juristas, o Professor Waldemar Ferreira, da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, famoso tratadista de 
Direito Comercial, e o jurista e sociólogo Oliveira Vianna, titular da 
Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho. Vianna defendeu a inclusão 
da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário; Ferreira posicionou-se contra. Do 
debate, resultaram duas excelentes obras sobre a nova Justiça. 

Na Carta outorgada de 1937, de outro teor político, a 
situação permaneceu a mesma. A Justiça do Trabalho continuou a figurar na 
Ordem Econômica, sendo mantiddos todos os direitos e garantias já 
outorgados ao trabalhador na Carta precedente. 
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Sobreveio a Contituição de 1946. Além de bem 
estruturada, padrão de democracia social. F oram mantidas, e por vezes 
ampliadas, as normas básicas de proteção ao trabalhador, sem laivos 
demagógicos. Estávamos sob o governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, 
que assegurou ao país a estabilidade jurídica, econômica e social, num clima 
de entendimento e união nacional. 

Proponho, antes do exame do texto de 1946, algumas 
indagações, isentas e desapaixonadas. Poder-se-á considerar, em toda a 
plenitude, parte integrante do Poder Judiciário uma Justiça cujas decisões 
estavam sujeitas à avocatória do Ministro do Trabalho? E cujo órgão 
supremo era, ao próprio tempo, cúpula da Justiça do Trabalho e das questões 
previdenciárias, tanto as administrativas quanto as litigiosas? Obviamente, 
não. 

Admitir-se-á tal enquadramento, mesmo após abolida a 
avocatória, quando, de 1941 a 1946, os seus quadros de "juízes", alheios aos 
interesses profissionais, eram de "livre nomeação" do Executivo, sem normas 
seletivas expressas? 

Além do mais, os JUIZes eram, em regra, temporários, 
com mandatos de dois ou três anos, com possibilidade de recondução, 
quando muito. Persistia, ou não, em tais circunstâncias, evidente 
subordinação ao Executivo? 

Mais. Os presidentes de Junta, conquanto nomeados sem 
prazo de duração, não tinham acesso aos Conselhos Regionais. 

gmbm.doc(trabg) 



O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa -
Estamos no dia 1 o de setembro de 1996. Por , 
designação do egrégio Orgão Especial do 
Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro 
Orlando Teixeira da Costa, que faz este registro, 
atual decano do TST, foi encarregado de 
comparecer à residência do Exmo. Sr. Ministro 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, para 
com ele fazer uma gravação a respeito dos 
primórdios da instalação do Tribunal Superior 
do Trabalho, ocorrida em 1946. Encontro-me, 
portanto, neste momento, na cidade de Niterói, à 
rua Oswaldo Cruz, n° 49, apto. 601, bairro de 
Icaraí, onde reside o Ministro Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes. Daqui a 
pouco, ele será por mim entrevistado, para, 
então, podermos fixar na memória histórica de 
nossa Instituição este depoimento, que considero 
antecipadamente importante, a fim de registrar o 
que foi o Tribunal Superior do Trabalho nos 
idos de 1946. 

O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa, 
dirigindo-se ao Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes - Ministro Geraldo 



Montedônio Bezerra de Menezes, inicialmente 
desejo agradecer, em nome do Tribunal Superior 
do Trabalho, a gentileza de recerber-me em sua 
casa, para realizar esta entrevista. Quero 
rememorar o tempo passado e entregar-lhe a 
palavra a respeito dele. Pergunto, por isso, ao 
senhor o seguinte: Antes da promulgação da 
Constituição de 1946, em 18 de setembro 
daquele ano, V. Exa. se encontrava presidindo o 
Conselho Nacional do Trabalho. Gostaria de 
saber que providências tomou tão logo soube 
que a Justiça do Trabalho iria ser judicializada 
pel<f Constituição a ser promulgada, para que 
isto se realizasse da maneira mais rápida e eficaz 
possível. 

O Sr. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes - Em primeiro lugar, traduzo o meu 
reconhecimento aos digníssimos dirigentes do 
Tribunal Superior do Trabalho, à frente o douto 
Presidente, Ministro Ermes Pedrossani, pela 
distinção que me conferem, ao ouvir-me sobre a 
história da Justiça do Trabalho no Brasil, com o 
especial destaque ao cinqüentenário de sua 
completa e definitiva integração ao Poder 



Judiciário, processada, veja-se bem, antes 
mesmo da promulgação da Constituição de 
1946. A familiaridade com o tema, entre outras 
razões relevantíssimas, levaram-me à pronta 
aceitação do encargo, que exige, não só a 
exposição, mas a exata exegese histórica da 
instituição. 

Reitero, pois, o agradecimento pelo 
significativo gesto, enriquecido com a escolha 
do colega e amigo Ministro Orlando Teixeira da 
Costa para ouvir-me em nome do Tribunal. 
Trata-se de magistrado e jurista que dirigiu os 
destinos do mais alto Tribunal trabalhista com 
admirável competência e visão lúcida da 
problemática jurídico-social brasileira. 

Minha nomeação para a Justiça do 
Trabalho data de 1938, ano inesquecível, que, 
ainda assim, não o tenho como marco do meu 
relato. Passei pela fase em que a Justiça especial 
dirimia os dissídios individuais sem que suas 
decisões fossem por ela própria executadas. A 
quadra era de transição e dificuldades sem 
conta. Por lei, os seus julgados valiam como 
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título de dívida líquida e certa. 
Conseqüentemente, não eram passíveis de 
controvérsias ou reexames. Na Justiça comum, 
em que se processava a execução, não raro, 
havia excessos nesta segunda etapa processual. 
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em 
inúmeros acórdãos, reconheceu e corrigiu 
desvios. 

Superou-se a fase, com o 
reconhecimento, ex vi legis, da competência das 
Juntas de Conciliação e Julgamento para a 
execução dos próprios julgados. Registre-se a 
medida legal como decisivo avanço na 
caminhada vitoriosa da novel Justiça. 

Em 1941, criaram-se os órgãos 
intermediários, denominados Conselhos 
Regionais do Trabalho, mantido o Conselho 
Nacional do Trabalho, instituído em 1923 e, 
mais tarde, solidamente vinculado à solução das 
questões previdenciárias· e das relações 
empregatícias. 
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Ao tempo da criação do Conselho, 

fundaram-se as primeiras instituições de 
previdência social, a saber, as antigas Caixas de 
Aposentadoria e Pensões, voltadas aos 
empregados das empresas de serviço público. 

Sob essa legislação precursora, não 
há salientar, estabeleceu-se norma inédita, em 
regra, desconhecida e pouco estudada entre nós. 
Refiro-me à instituição da estabilidade no 
emprego, adqüirida com o prazo mínimo de dois 
anos de vigência contratual. Setenta e três anos 
decorridos, ou seja, em 1996, nessa hora de 
incompreensões e desacertos, menospreza-se, 
entre nós, o direito ao emprego, a ponto de 
pretender-se estabelecer - credite posteri! - um 
sistema "permanente" de contratos provisórios, 
consumando-se verdadeiro atentado, não só à 

" • f'tt.l , • permanencta no emprego, senao - o que e ptor e 
mais grave - à estabilidade da família. 

A garantia fora assegurada, no 
decênio de 20, com o objetivo de amparar, 
economicamente, à nascente previdência sob o 
fundamento de que, mantido o vínculo 



contratual, assegurava-se a situação econômico
financeira das Caixas. 

Um adendo, sem esquecer que o 
leitmotiv da entrevista seja, especificamente, a 
história da Justiça do Trabalho, e não do Direito 
do Trabalho em geral. A estabilidade, após dois 
anos de serviço, sujeitava a empresa à abertura 
de inquérito administrativo, para a rescisão 
contratual. O inquérito processava-se na 
empresa, assegurada a defesa, inclusive com 
assistência de advogado. Da decisão, cabia 
recurso para o Conselho Nacional do Trabalho. 

Retomo ao tema central desta 
memória. E os fatos afloram naturalmente. De 
1941 a 1946, período marcante da evolução 
judiciária trabalhista,. o Conselho Nacional do 
Trabalho passou a funcionar como órgão 
superior do Justiça do Trabalho, julgando os 
recursos de revista das decisões dos Conselhos 
Regionais. Aboliu-se a avocatória ao Ministro 
do Trabalho, a que estavam sujeitas as decisões 
das Juntas, apelo substituído pelo recurso 
ordinário aos Conselhos Regionais. Aí está 



• $ 

outro passo decisivo, oposto à burocratização da 
Justiça do Trabalho. 

Em 1946, meses antes de assumir, 
como assumi, a presidência do Conselho 
N acionai do Trabalho, houve, no governo 
Linhares, alteração fundamental em sua 
competência. Deslocou-se a matéria 
previdenciária foi deslocada para o então criado 
Conselho N acionai de Previdência. O novo 
órgão não integrava, como não integra, o Poder 
Judiciário. Compete-lhe, ainda hoje, o 
julgamento das questões apreciadas e decididas 
pelos Conselhos Regionais de Previdência. Até 
a referida reforma, o Conselho Nacional do 
Trabalho funcionava com duas Câmaras, da 
Previdência e da Justiça do Trabalho. Passou, 
após a citada reestruturação, a funcionar apenas 
como órgão superior da Justiça especial. 

Não tenho dúvida, o Conselho 
Nacional do Trabalho representou histórico e 
notável esforço para a implantação, não só da 
Justiça do Trabalho, senão para o 
desenvolvimento do próprio Direito do 



Trabalho. Conquanto o que mova a entrevista 
seja o resumo histórico da Justiça do Trabalho, 
não tenho como evitar um ou outro parêntese 
sobre o Direito que ela resguarda e defende. A 
propósito, poderia afirmar a latere, não há 
esquecer a maior lei trabalhista de nossa 
história, de magna relevância social e humana. 
Basta acentuar que a Lei de 13 de maio de 1888 
aboliu o trabalho escravo. Lei excepcional, a 
tantos títulos. Acima de todos, por preservar ou 
resguardar a dignidade humana. Louve-se, 
igualmente, sua elaboração, em verdade, 
exemplar, num país em que não são poucos, 
digamos assim, os casos de verborragia 
legislativa. Com um só artigo, e não em dois 
como escrito, em poucas palavras, eliminamos o 
trabalho escravo na terra de Santa Cruz. Sabem
no todos que o segundo preceito restringia-se ao 
realejado pregão: "Revogam-se as disposições 
em contrário". Hoje, as lei~não o repetem. 
Silenciam-no, não por dispensar a norma, e sim , 
por considerá-la dispensável. E um princípio 
geral de direito, expresso ou não, 
impostergavelmente aceito e respeitado. 



. .. 
Ao histórico diploma, que redimiu 

uma raça, após infindáveis debates de muitos 
decênios, bastaram pouquíssimas expressões 
para proclamar extinto o trabalho escravo no 
Brasil. Sem palavreado inútil, capaz, como 
sempre, de abrir espaço a discussões estéreis. 

Fechado o parêntese em tomo da 
abolição do trabalho escravo, permito-me a 
breve consideração sobre a Lei de Acidentes do 
Trabalho, de 1919, matéria que permanece 
excluída da competência da Justiça do Trabalho, 
sendo, mais tarde, incluída na Previdência 
Social, de maneira esdrúxula, porque 
reconhecido às companhias particulares, que já 
operavam neste ramo do seguro, o direito a 
manter a exploração por tempo indeterminado, 
transformando um discutido direito adquirido 
em autêntico privilégio no setor privado. (???) 

O certo é que o diploma legal de 
1919, resultante de projeto de autoria do 
deputado Andrade Bezerra, acolheu o princípio 
da responsabilidade objetiva do empregador, 
retirando ao empregado o onus probandi de que 



não fora culpado pelo infortúnio. Alguns países 
- àquele tempo - admitiam a enormidade da 
responsabilidade da prova, invertendo o 
princípio geral do direito, traduzido na fórmula 
clássica do ei qui dicet, non qui negat. 

Outro registro, à margem. Reporto
me à criação das Juntas de Conciliação e 
Julgamento, conquanto restrito o exemplo ao 
âmbito estadual. Não se estranhe. Sob a primeira 
Constituição republicana, discutia-se, no plano 
doutrinário, o tema da competência legislativa, 
se federal ou estadual, no tocante ao Direito do 
Trabalho. Todos sabem, prevaleceu a exegese da 
competência federal. Assim entre nós, assim nos 
Estados Unidos. 

Vamos ao fato. Quando Governador 
do Estado de São Paulo, Washington Luiz 
Pereira de Souza instituiu Juntas para solucionar 
os litígios entre trabalhadores e proprietários das 
fazendas de café. Não há falar em precipitação 
do Governador, por ter a iniciativa provocado 
reação dos fazendeiros, ou não ter logrado êxito. 
Valeu o exemplo E dizer-se que um estadista, de 
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tão alta compreensão do problema, fosse, mais 
tarde, depois de 1930, acoimado de pretender 
transformar a questão social "num caso de 
polícia". 

Evaristo de Moraes Filho, jurista de 
peso, pôs-se em defesa do "paulista de Macaé". 
Desfez a toleima. O trabalho do admirável 
doutrinador trabalhista é sumamente 
esclarecedor. Ouviu o próprio Washington Luiz, 
quando de seu retomo ao Brasil, em depoimento 
decisivo, atirando pelos ares a insólita 
increpação. 

Nova achega. A destempo, se 
quiserem, ou fora de época, como viria a 
reconhecer o próprio autor da iniciativa, houve, 
entre nós, na década de 20, a tentativa de 
promulgação de um Código de Trabalho. A 
proposta logrou aprovação na Câmara dos 
Deputados e chegou a ser remetida ao Senado da 
República. A iniciativa partiu do Deputado 
Carvalho Neto, notável jurista sergipano, 
devotado às questões trabalhistas e precursor do 
direito do trabalho no Brasil, pois escrevera à 
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época o livro Legislação Social. Além do mais, 
autor de longo e erudito parecer sobre a solução 
dos dissídios coletivos do trabalho, na condição 
de Relator-geral dos processos atinentes ao 
assunto sob a Carta Política de 1946. 

Retomo à trajetória, melhor, aos 
pródomos da Justiça especial. Juntas de 
Conciliação e Julgamento e Comissões Mistas 
de Conciliação, - as primeiras, voltadas aos 
dissídios individuais; as últimas, aos dissídios 
coletivos do trabalho, - foram implantadas em 
1932, na fase de intensa elaboração legislativa, 
resultante do movimento revolucionário de 
1930, que teve em Getúlio Vargas seu notável e 
benemérito propugnador. 

Ambas, Juntas e Comissões, 
funcionaram precariamente. Compreende-se, 
pois a fase era de experimentação. Sem conta, as 
dificuldades que tiveram de enfrentar. Mas, o 
que importa, a semente fora lançada e, sem 
dúvida, germinou. 



A primeira Carta Republicana, de 
1891, de conotação liberal individualista sofreu 
revisão em 1926. Deu-se ao Estado funções que 
não se harmonizavam com o modelo liberal e , 
absenteísta. E bastante lembrar que se firmou a 
possibilidade de intervenção do Estado na área 
econômica e financeira, abrindo-se-lhe a 
perspectiva social. 

Já aludimos à legislação social, 
outorgada ao país sob o regime ditatorial de 
1930. 

Em 1934, foi promulgado novo 
Estatuto Político, resultante do livre debate na 
Assembléia Nacional Constituinte. Mesclaram
se princípios da Lei Magna de 1891 e os 
resultantes da nova ordem,t Econômica e Social. 
Introduziu-se, no Estatuto Supremo, um píccolo 
código de trabalho, com normas auto-aplicáveis. 
O novum jus era, ao tempo, também conhecido 
como Direito Social, porque também abrangia 
normas de previdência. Na Espanha, 
principalmente, predominou a designação. Entre 
nós, aí está o clássico Direito Social Brasileiro, 
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do mestre Cezarino Júnior, da Universidade de 
São Paulo, e fundador e Presidente do Instituto 
do Direito Social, a que tive a honra de 
pertencer e que prestou inestimável contribuição 
no plano nacional, à divulgação do novo Direito, 
através de livros, revistas e promoção de 
semanas e congressos especializados. Tanto o 
Direito quanto a Justiça do Trabalho se 
beneficiaram, e muito, das atividades do 
Instituto. Lembro, entre os seus pioneiros, de 
Cezarino Júnior, Ruy de Azevedo Sodré, autor , 
de clássico estudo sobre a Etica Profissional do 
Advogado, Pe. Sabóia, SJ, Dr. João 
Scatimburgo, membro da Academia Brasileira 

v de Letras. ~ 

Na Lei Magna de 1934, a Justiça do 
Trabalho não figurou no capítulo específico do 
Poder Judiciário. Fora enquadrada na Ordem 
Econômica. A controvérsia em tomo de tal 
enquadramento suscitou histórica polêmica entre 
dois grandes juristas, o Professor Waldemar 
Ferreira, da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, famoso tratadista de 
Direito Comercial, e o jurista e sociólogo 



Oliveira Vianna, titular da Consultoria Jurídica 
do Ministério do Trabalho. Vianna defendeu a 
inclusão da Justiça do Trabalho no Poder 
Judiciário; Ferreira posicionou-se contra. Do 
debate, resultaram duas excelentes obras sobre a 
nova Justiça. 

Na Carta outorgada de 1937, de 
outro teor político, a situação permaneceu a 
mesma. A Justiça do Trabalho continuou a 
figurar na Ordem Econômica, sendo mantiddos 
todos os direitos e garantias já outorgados ao 
trabalhador na Carta precedente. 

Sobreveio a Contituição de 1946. 
Além de bem estruturada, padrão de democracia 
social. Foram mantidas, e por vezes ampliadas, 
as normas básicas de proteção ao trabalhador, 
sem laivos demagógicos. Estávamos sob o 
governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, que 
assegurou ao país a estabilidade jurídica, 
econômica e social, num clima de entendimento 
e união nacional. 
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Proponho, antes do exame do texto 
de 1946, algumas indagações, isentas e 
desapaixonadas. Poder-se-á considerar, em toda 
a plenitude, parte integrante do Poder Judiciário 
uma Justiça cujas decisões estavam sujeitas à 
avocatória do Ministro do Trabalho? E cujo 
órgão supremo era, ao próprio tempo, cúpula da 
Justiça do Trabalho e das questões 
previdenciárias, tanto as administrativas quanto 
as litigiosas? Obviamente, não. 

Admitir-se-á tal enquadramento, 
mesmo após abolida a avocatória, quando, de 
1941 a 1946, os seus quadros de "juízes", 
alheios aos interesses profissionais, eram de 
"livre nomeação" do Executivo, sem normas 
seletivas expressas? 

Além do mais, os juízes eram, em 
regra, temporários, com mandatos de dois ou 
três anos, com possibilidade de recondução, 
quando muito. Persistia, ou não, em tais 
circunstâncias, evidente subordinação ao 
Executivo? 



Mais. Os presidentes de Junta, 
conquanto nomeados sem prazo de duração, não 
tinham acesso aos Conselhos Regionais. 
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