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Seu. autor, o Ministro 
Geraldo 



J. stiQa do Trabal 
"'O A OBRA DO IVIINI TRO GER"'\LDO 

BEZER A DE ME EZE -
Gel'aldo Bezerra de Menezes 

Ã um profundo estudioso do 
Direito Trabalhista. 

Um dos primeiros homens 
no Bra~il a encarar eom se-
l'iedadc, mais do que com . 
serjedade, com amor e devo
tamento - as leis que regulam 
as relações enh·e empregados 
o empregador-e-s. 

Um apaixonado pela Justiça 
do Trabalho. 
. Inúmeros são os artigos que 
produziu, as conferências que 
fez sob o ram\,) mais novo do 
Direito de nossa terra. 
· Hoje, já nã-o mais te pode 

separar a JusUoa. do Traba ... 

lho do Geraldo n "'ZCl'f:l de Me
nezes, nem • e pode falar em 
Geraldo Bezcrt·a de Menezes 
sem imaginá-lo dentro do Am
bito do Direito Trabalhista. 

Tais considerações "LO aco- · 
dem por ter si(lo i'ado à lu~ 
pela Impren a Nacional, mais 
uma oora clê ·e consagra 
homem de letrad intitulada 
"A Justiça do. Tt•ab(Lliw'', na 
qual o ~tutor, com aquela se. 
gttr-anca e pro!nndeza que lhe 
são caracteríslicns, mostra a 
significação de~sa Just.iça ca
ula na história jurídica -e 

social do Brasil. 
Aproveitando. com e.:sa pu

blicação, a aula eom "' qual 
inaugurou a cadeira de Di. 
reito Constitucional e Co1eli
vo de Trabalho. na instalação 
tio Cm•so de Divnl~acão e 
Aperfeiçoamento do Tr·abalho 
o ministro Geralldo Bezerra' 
de .Menezes vem de ot'erecer 
~ssa pepita c.Jc onro puro aos 
garimpeiro do Direltu Traba
lhista . 

De paraben estão, pois o 
ministro Geraldo Bezerra· de 1 

Menzes e ''A Ju1tiça do Traba. ! 
lho". 



Geraldo Bezerra de Menezes 
~residente do Tribunal Superior c:to Trabalho 

Bm bem cuid t:ia edição, vimos 
de .recebr Pot gentileza <.t.e nos

•ola.bu.'u,Cl!ar Alencar· 'M.arhlho, 
inaugural do mini.sil o 
Bez rru. de Menez 'S, 

professor de Direito Co~.Stituci-
nal e Coleqv.o do Trabalho, ~?.

Oé:l. em l1 de agosto -.o &. o ;;J C::
xim·o iindo l1a instala<,;ào do ~..,;li
so de Di~ulgaçãv e pe feiç::>!l
lllC .tu de ViJ:eit u do Tra.baUlO, 
Industdfl. .. Corué ·iv. 

v a.utot· expôs a. matéri:a em olr 

·~-l:l~- i!u .'! .. n .... tJ .à H ..... a~··ü c.!'l 

a11elto. Cuwpre a!.;~rllU~r 
t~.. as "u t:.:. l>~cposiçõ .. ~ de
' ·u.l.L .• as pelo pl'oJ. li c. HlC"o J:~c-

1\.L ntzes m· Jl~Ll'a. !o 
e:·perle~lCia .a d.te

dl una ora r1o o:.. ·~r"c!
úo da presld 3 n '.a df} 'i"rtb~.mal 
SupE riur do Tt b~ lho se a!~~c -

I 
ç,<m na li ã,> a<»J t:atai.ista e 
nos ensinatnf'n .... dos meru~s 

ma.·s :l.ntúdza.do (}I Te vet sat ~mt ,a 

1 m~ t"éJ i : . . . . 
.r •• tl8.V6S .l~<;t.S pag~l •::1.3 SeL'í:'~:a!:i e. 

. _ .. J.. ... u .. '-l ~._a J .... -..... '"'USv..L~U.. do 
. '!'1 :1-balho" po::em o~ leito.l •s !...

<.·.l. 1panua.r oo fa.t:o.s c.sen ·lais e 
o~ episódios mais destacados que 
precederam a c abul.a •ão do di
rclto judiciari0 tre.b:llhista em 

uifer ntes ma.ni!estações. 
RecCi.'. .. amt--lo por isso m smo. 
a 4,do,."i aqtl~los qu se in~·es
SI~m não só pela hj toda jul'iúiea 

, e social do pais como ainda pc
lu::. pl oblemas de cara.tér ubjeti
Yo relacionados com a Justiça do 
'frabalho. I 

TRABALHO 
e Social do Brasil 

., 
NACIONAL 
O- BRASIL 



A JUSTIÇA DO TRABALHO 

SUA SIGNIFICAÇAO NA IDSTORIA JURIDICA E SOCAr. 
DO BRASIL 

Aula inaugural do Dr. Geraldo Bezerra de Me
nezes, professor de Direito Constitucional e Cole
tivo do Trabalho. dada em 11 de agôsto de 1947, 
na instalação do Curso de Divulgação e Aperfeiçoa
mento de Dtrefto do Trabalho~ mantido pelo MinJB ... 
tério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
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"A 

"A Justi 

ram o utor 
N o é Geraldo 

do Trabalho 
m, que neces 

abi ete 
caçõe que 

e apresen a 

de Conci 

"Eminente Sr. inistro Ge aldo Bezerra de Menezes: 
Recebi o opúsculo "A Justiça do Trabalho - Sua signi icação na 

Hist6ria Jurfdica e Social do Brasil", que v. Ex. se dignou ofertar-me e 
que contem a ma istral aula inaugural proferida por v. Ex. na instalação 
do Curso de Divulgação e Aperfei)eamento de Direito do Trabalho, manti o 
pelo Minist rio do Trabalho, Industria e Comércio. 

Advo ado militante que sou na Justiça do Trabalho, desde a sua 
criação, o nome de v. x., como ju"z tra,alh sta i tegérrimo e como cultor 
do Direito Social Brasileiro, de há muito, é alvo de m1nha ma or e incond -
cionada ad r ç o, na da e ori?inada da leitura co stante de e s admiravei 
votos proferidos e decisões do Colendo Tribunal uper or do Tr ba ho e dos 
seus exce entes traba hoq ju fd·co 

A le tura que :fiEf.dmcma · fiêb· trabalho de v. Ex. , valeu para 
im, como uma lição magni ca de história jurídica e social. E co stituirá, 

estou certo, um subido de · ne mav va o pa a ~história da Justiça 
do Tra a o no Bras 

Dr. lc o lva - A voga o - S. Paulo. 
• • • • • • • • • • • • • • I 
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BffiLIOGRAFIA 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES. - Política sindical brasileira (Rio 
de Janeiro, s/f.), 127 páginas. 

En el presente opúsculo, el autor nos ofrece un meduloso 
trabajo monográfico confeccionado con motivo de su presen
tación ai concurso de la cátedra de Derecho Industrial y Le
gislaclón dei Trabajo en la Facultad de Derecho de Niteroi 
(Brasil) . 

Por razones de método la obra se halla dividida en cinco 
capítulos y un apêndice. Los cuatro primeros informan sobre 
las àiversas manifestaeiones de la política sindical brasilefia 
en lo~ últimos cincuenta a:fíos, a través del liberalismo de la 
Constitución republicana de 1891, de la era iniciada con la 
revolución brasilefia del afio 1930, de la mentalidad política 
de los constituyentes del afio 1934 y, finalmente, con la im
plantación del régimen instituído por la Constitución del país 
hermano, del àfio 1937. 

El quinto capítulo trata de la convención colectiva del tra
bajo en punto al derecho social brn~ilefio, insertándose, en el 
apêndice, una recopilación de los decretos-leyes dictado.s con 
posterioridad al afio 1938 y tienen relación directa con la ma
téria estudiada. 

El autor, como puede apreciarse, analiza y agota el estudio 
histórico de las instituciones sindicales en su país, abordando 
además con claridad · y precisión las distintas transformacio
nes sociales sufriàas en punto a la materia en la n.ación 
hermana. 

El valor de la obra como fuente de información y de es
tUctlO para los estudiantes y estudiosos es innegable. En sus 
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páginas se encuentran expuestas las distintas orientaciones 
por las que ba pasado el movimiento sindical brasileiio desde 
sus primeras manifestaciones hasta Ia fecha. 

Constituye en consecuencia, una inestimable contribuclón 
del profesor Bezerra de Menezes para todo aquel que quiera 
adentrarse en el conocimiento de la materia en los Estados 
Unidos del Brasil o compararea .con el movimento sindical de 
otros paises americanos. 

VALERIANO F. LAJ.tAs 
Secretário técnico. 

Gaceta deZ Trabajo - Revista Argentina de Doutrina, Le
gislação e Jurisprudência- Ano I, n.0 V, Janeiro-Fevereiro de 
1946, páginas 315-316. 

--
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ec·mento do e e p ar 
d osa nte. 

e qu 
ntu · smo .. 

ro se uga ao alto Aban ona , e 
tudo e con ume te a descrença no n ssos 

homens púb icos. l 
Prossiga, meu que~ do Pre "den·e. S rva com amor á sua Justi

ça ·do Traba ho, ar~ de que, oba lócida e cr .ter osa or na o 
do ·n if, e chefe, mantenha a m s a t i n· ·cação na h st r·a 
jurfdjca e social do Brasil . 

Começou o ami~o u to e • o a t onde se e ontra, 
n a o mes o entu ia mo. A Ju t·ça, princi almente a do Tr 
deve e r pida e os seu· arestos, se a rirnorados, lenos de equi-
1 r o, sempre uniformes, contribu1rão para afastar do Br s 
a in luencia malsa de doutrinas inadaptaveis á indole do nosso bom 
povo 

• • • • • • • • • • • 
a) Ferrei a Pinto 

Dezembargado Alvaro Ferreira Pinto 
Presiden e o Tr·bu a Ele toral d Estado do 
R·o de Jane·ro. 

••••• 00000 • ••• 
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De protessôres e juristcu estrangeiros 

Do Dr. Carlos R. Desmarás, Professor de Legislação do 
Trabalho da Faculdade de Direito de La Plata, Argentina: 

uEz trabajo que Ud acaba de publicar, pone de 
relteve sus condiciones intelectuales y su. versación en 
el derecho social. El método adoptado facilita la bús
queda de antecedentes 11 el orden seguido contribuye a 
que todos los estudiosos enC'IJ,entren en su libro una. 
iuente cie tntormación sumamente útil en estos mo
mentos de reconstrucción mundial. Por ello me es muy 
grato, como protesor de la materia, enviar a Ud mis 
rinceras felicitacíones". 

Do Dr. José Casal, Diretor de Legislação do Departamento 
Nacional do Trabalho do Paraguai: 

ucreo que en este libro Geraldo Bezerra de Menezes 
no solamente se reduce a servir con su valioso aporte a 
los estudios deZ problema sindical, exponiendo con téc
nica y erudicción el desarrollo de la sindicalización en 
esta grande Nación Brasileiía, sino que además, destaca 
con singular clareza las particularidades que distingu.e 
a cada una de leu etapas deZ período de evolución de la 
misma. haciendo de esta manera que su •• Política Sin
dical Brasileira" sea una tuente preciosa de sabias expe
Tiencias". 

De Moysés Poblete Troncoso, Professor Extraordinário de 
Economia Social e Legislação do Trabalho da Universidade 
do Chile: 

11Sin el propósito de halagarlo, puedo expresarle que su 
estudio aborda con protundidad y brillo ez concepto de 
la sindicalización dentro de la evolución jurídica del 
Brasil. 

Su obra es por lo tanto de gran utilidad para 
aquellos que siguen la evolución social de nuestros países 
americanos y en especial el Brasil, que es la n.ación mas 
grande de nuestro Continente del Sur. 

He recibido su libro en el momento preciso, cuando 
estoy termtnando una obra de gran aliento que se 
titulará ~<Bosquejo deZ movimiento obrero en América 
Latina", y uno de cu.yos capítulos está destinado a exa
minar la evolución jurídica deZ derecho de asoctación 
sindical". 
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Do Prof. Túlio Ascarelli, ex-catedrático da Universidade 
de Bolonha e professor contratado da Universidade de São 
Paulo: 

"Queira o ilustre doutor aceitar os meus parabéns 
pela interessantíssima monografia que teve a bondade 
de me enviar e que muito apreciei. A clara e aguda 
exposição do desenvolvimento do direito sindical brasi
leiro no quadro geral do direito comparado constitui, 
realmente, uma contribuição notável ao estudo do 
assunto". 

De Eduardo J. Couture, catedrático da Universidade Na
cional de Montevidéu: 

"Ese libro fué açn·adecido, en mi corazón, desde el 
primer momento, y también desde el primer momento 
fué aprovechada su enseiianza . 

.<::()lamente sucede que esperaba, para escribir estas 
páginas, poder enviarle un estudio rectente en la matéria 
de su especialización en la que estaba trabajando desde 
hacía varios meses. 

Luego de leer esas páginas podrá comprender Ud 
con que sincero interés he leído su bellíssimo libra''. 

Do Dr. Mariano R. Tissembaum, Diretor do Instituto de 
Direito do Trabajo e Catedrático de Legislação do Trabalho da 
Universidade do Litoral - Argentina: 

uH e tenido sum-o agrado en recibir su i:ttteresante 
libro titulado "Política Sindical Brasileira". 

Su obra, que rejleja documentadamente el proceso 
jurídico operado en esa República, grande y progresista, 
en punto al derecho sindical~ tiene la virtud de desar
rollar en forma precisa las etapas politico-institucionales 
a traves de su inteligente 11 erudito comentario. - Se 
hará de su libro una nota bíbliográjtca en la Revista de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y oportunamente l.e 
enviaré el ejemplar',. 

• (.D b I ' 



Devo, de início, manüestar ao ministro Astolfo 
Serra o meu agradecimento pelo ensejo que me propo-r
cionou, e do qual tanto me sinto desvanecido, de 
dizer-vos algumas palavras sinceras e prestar-vos certos 
esclarecimentos sôbre a Justiça do Trabalho no Brasil. 
Esta Justiça, desde a sua fundação, tem sido objeto 
de críticas e reparos, na sua maioria destituídos de 
bases seguras. Certo, não pretendo . convencer-vos de 
que seja intangível, perfeita, sem falhas de qualquer 
natureza, o que importaria num excesso de apreciação. 
Não tenho dúvidas em afirmar que grande parte das 
censuras de que tem sido alvo a Justiça do Trabalho 
se origina de um fenômeno puramente psicológico - a 

incompreensão. Sim, incompreensão das suas finali
dades, incompreensão dos seus nobres e generosos 
propósitos conciliadores, incompreensão também da 
legislação trabalhista. Mas, as leis sociais e a jurisdição 
especial do trabalho, hoje instituída em tantos paises, 
são o resultado lógico do movimento que, de longa 
data, visa à solução das múltiplas e palpitantes questões 
oriundas das relações entre o capital e o trabalho, obje
tivando garantir à sociedade um ambiente de paz, de 
tranqüilidade, de conciliação. 

Ser-me-ia fácil recorrer ao elemento histórico e 
mostrar-vos, em têrmos minudentes, as origens econô
micas, morais e políticas da Justiça do Trabalho, vale 
dizer, como surgiu êsse explêndido organismo, como 



• 
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se desenvolveu e se impôs às classes nucleares do país. 
Também não me seria difícil explicar-voa - dada a 
minha longa experiência diária no exercício da magis~ 
tratura do trabalho - a gênese dos seus principais 
institutos e as razões partiGulares de sua preferência. 
Tudo isso, é óbvio, excederia aos objetivos desta ligeira 
palestra, qu~ constitui· apenas Unl pretexto para dizer .. 
vps o ,que, no m.Olllénto, sig11.ifica a justiça trabalhista. 

· _ Meus senhóres, a organização, em nosso país, dos 
tribunáis dó ttaball1o foi precedida de dificuldades de 
tôda ordem. Os ·técnicos e juristas dêste 1viinistério, 
que ~aborar~nn o projeto de lei orgânica, não tivetam 
em vista apenas O' _que a experiência alheia nos indi
cava . . Verificaran1 que o exemplo de instituições aná
Íogas estrangeiras netn sempre nos podia s{u·vi~ de 
orientação, por serem outras e bem diversas as nossas 
condi:çõe.S-sociais, econômicas e geográficas. E concluiram 
que era preciso "atender a uma série considerável de 
fatôres de diferenciação, que distinguem a nossa popu
lação da população dos outros países, onde a justiça 
do trabalho· aparece com uma organização definida". 
Como procederam! em face de tantos desajustamentos 
políticos._ econômicos e sociais? De que n1odo concilia
ram os elementos em choque, harmonizando essa 
larga soma de interêsses contraditórios ? 

Os técnicos e juristas encarregados da elaboração 
tlo proj"eto, entré os: quais avultava a figura de Oliveira 
Viana;· puderam, fiéssa· altura, sentir tôda a delicadeza 
e complexidade da matéria, e traçaram dois rumos 
definitivos ·: 

· a) · de um lado, consideraram as condições espe
oialisshnas da n:ossa 'distribuição demográfica, a dis
pel•são da nos.~a população por um te1·ritório vastíssimo, 



OPINIOES SOBRE O LIVRO "POLíTICA SINDICAL 
BRASILEIRA'' 

~ Prof. J. Pinto Antunes, catedrático de Direito Industrial 
e Legislação do Trabalho da Faculdade de Direito de Belo 
Horizonte: 

"Recebi, há dias, a "Política Sindical Brasileira", de 
sua autoria. Li, tõda, de um só fôlego, pelo prazer 
intelectual que me proporcionava; e é ainda sob esta 
esplêndida e indelével impressão espiritual, que me 
deixou, que venho trazer, ao ilustre juiz do trabalho, os 
meus cumprimentos e melhores agradecimentos pela 
obra que me ofereceu. Reitero meus cumprimentos pelo 
sucesso intelectual da sua monografia". 

bq Prof. Everardg,. Backeuser · 

"O autor se está tornando cada vez mais seguro no 
estilo e na precisão e concisão dos conceitos. li:ste livro, 
de meu brilhante confrade e conterrâneo, tem as carac
terísticas de um livro de mestre, deduzido com lógica; 
os capitulas evoluem histõrlcamente, desdobrando-se ao 
mesmo tempo a doutrina de modo à ser apreendida com 
facilidade por técnicos e leigos". 

"DQ Dr. Hçlvecio Xavier Lopes, ex-Presidente do Instituto 
de Aposentadoria e Pensoes elos Ifulpregados em Transportes e 
Cargas: 

"Acabei de ler sua obra sôbre "Politica Sindical Bra
sileira" e desejo expressar-lhe meus melhores e mais 
sinceros parabéns pelo seu magnífico estudo. De há 
muito aliá~ já me habituara a admirá-lo pelos seus 
artigos de doutrina e pela segurança de suas decisões 
cooperando com grande brilho para rápida implantação 
da Justiça do Trabalho em nossa pátria,. 



• 
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Do bmlvidáVel Pref. Valdemar Falcão, Ministra do Supremo 
Tribunal Federal: ~ ~ · 

"Valiosa dissertação sôbre "Politica Sindical Brasi
leira", que muito honra a cultura e inteligência de seu 
Autor". 

Dr. Segadas Viana, Procurador da Justiça do Trabalho: 
"O interessante trabalho "Politica Sindical Brasi

leira" vem reafirmar o justo conceito em que o Autor é 
tido, de figura brilhante entre os que se dedicam ao 
estudo do Direito Social". 

Q Dr. Dorval Lacerda, Procurador da Justiça do Trabalho: 

"Preciosa tese, onde o autor se revelou (não a mim. 
,.que já o conhecia bem através de suas primorosas sen

tenças) um profundo conhecedor do Direito Social". 

Dr. Tostes Malta, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho 
da l.a Região: 1 

"Li a sua excelente dissertação sôbre a "Politica. 
Sindical Brasileira". O tema foi muito bem desenvol
vido e nada escapou a seu exame feito numa linguagem 
arejada, concisa. Tenho, por isso, o livro à mão, pronto 
para consulta e todos os que estudam o nosso direito 
social farão . o mesmo, com grande proveito". 

11o Dr. Hirosê Pimpão, autor de diversas obras especiali
zadas de Direito do Trabalho: 

"Li "Politica Sindical Brasileira" de Geraldo Bezerra 
de Menezes com grande interêsse, certo de que haveria 
de colhêr de suas páginas· as lições edificantes que soem 
defluir de sua sólida e bem formada cultura de signi
ficativo expoente da nova geração de juristas patrícios. 
O nome do autor, o seu talento, a sinceridade de suas 
opiniões eu já os conhecia através da leitura que a 
"Revista do Trabalho" me oferecia de suas judiciosas 
opiniões proferidas em dissídios levados à sua aprecia
ção na sua alta e dignificante qualidade de Juiz do 
Trabalho. 

Ninguém, de reta intenção, poderá negar ao livro e 
às suas conclusões merecimento incomum, mormente 
considerando~se a falta de obras dêsse quilate em nosso 
pais". 



En su oportunidad he recibido el interesante opúsculo conteniendo 
el texto de la ma n fica on erencia que Vuestra Excelencia pronuncia a en 
el ~ula Inau ural del Curso de Divulgaci6n y Perfeccionamiento del Derecho 
del Trabajo. . 

Con verdadera admiraci6n he recorrido las páginas de su~ trabajo, 
que constituye un compendio histórico de la génesis y desarrollo de la 
Justicia del Trabajo. 

Remitiré a roi Gobierno el texto de su conferencia, - ya que exis
ten en élla mu as y preciosas re erencias que puede~ s~útilmente aprov -
chadas por los organismos que en nuestro pafs·también tienen como rnisi6n, = 
saludable y patriótica, - la de conciliar los conflictos entre el capital 
y el trabajo, y proveer a la reglamentaci6n de la paz social. Al mismo 
tiempo, he de gestionar que se le emita la más amplia bibliog afía nacional 
que exista al respecto por mas que reconozco com toda lealtad que el Bra~ 
sil, con la organizaciln de sus Tribunales judiciales del trabajo, está 
senalando un derrotero oue todavia no han adoptado la mayor parte de los 
pa ses de nuestro Hemisfério. 

Enrique E. Buero 
Embaixador do Uruguáy. ) 
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nas suas nascentes. As suas falhas são, portanto, deri· 
vadas das nossas próprias deficiências de país novo, 
das síncopes da nossa economia, dos avanços e recúos 
administrativos, da inconsistência dos nossos métodos 
educacionais, da carência de órgãos capazes de formar 
gerações com a vocação decidida para os· negócios agrí
colas, comerciais e industriais. 

Eu me eximo de traçar o quadro das injustiças 
sociais que apressaram a criação do organismo espe
cializado. Longos anos de serviços honestos, dedicações 
incondicionais, sacrifícios pessoais penosíssimos eram, 
do dia para a noite, desprezados num instante de irre
flexão, de impaciência ou de capricho. O quadro é de 
onte1n. Enchia-nos de aflição e n1elancolia. Brotavam 
as divergências, cresciam os desentendimentos entre 
empregadores e empregados. A Justiça do Trabalho 
havia assim de surgir como um imperativo da consci
ência cristã do Brasil. 

- II- I 

Em tese, pode-se afirmar que só depois da Revo
lução de 30, encontramos providências legislativas da 
União sôbre a Justiça do Trabalho, consubstanciadas, 
antes da Constituição de 1934, no decreto que instituiu 
as Juntas de Conciliação e Julgamento, de n.o 22.132, 
de 25 de novembro de 1932, alterado pelo Decreto 
n.0 24.742, de 14 de julho de 1934. Outras Juntas foram 
também criadas en1 anexo às Delegacias de Trabalho 
Marítimo, instituídas pelo Decreto n.o 24.743, de 14 de 
julho de 1934. Os conflitos coletivos de trabalho esta
vam afetos às Comissões 'Mistas de Conciliação, criadas 
pelo Decreto n.0 21.396, de 12 de maio de 1932, que 
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"Li o 
a públ co 
da just"ça 
Brasil. 

O iniões sob e o es d 
nA J1JSTIÇ DO T A ALHO", de Geraldo Bezerra 

o Jortuno trab lho e yera do Reze ra de Menezes dá 
estudando, com brilho proficiencia, a s gnificação 
tra alh sta, á luz da histór1a jurídica e social do 

A m·m me fa ece co petencia pa a apreciar e j lgar os 
dos co ce tos emitidos pelo eminente a po, que, co rara e c en
c a e a hardia, ocupa o evado o to de es dente do r"bu a 
Su e~ o do Traba ho. 

O utor mostrou, n m esrorço liz, recorrendo ao elemento 
hist6r co de exe e e, "as oricrens econômicas, morais e polít · cas 
da just ça dota a ", para eviden ·ar em mo "surgiu êsse 
explênd o or an·smo", {ioje mu just mPnte ntegrante do Pode 
J d á o fo ça de precei o constitue ona Exercendo 

e corno o ão que, de f o, distr b pres/ ç o 
· ·o a , posto em es era espec al, -nada a·s r zoave , 

jurid co que er gí-lo de tro dos poderes soberanos da 
, como acertadamente o fez o onstitu te de 1946. 

F nalmente, pa a rematar, n o escondo o prazer esp 
que e ixou a leitur meditada da a aula nau ural, q 
ta elo ca t gado do ve náculo, s d 1 ~e c a 
e pel irmeza da exposição 

Para m m - ta o o admiro - o autor está, ela randeza de 
coraç o, ntre os - Homens JL Id J.:y.z_ da f - ; a fé, z 
da conte enc a e a cultu a :ur'd1ca, unida , hão de estadea-lo, 
certo, entre as ndes expressões do Direito". 

Dr. Fe fc o P nza - Pres~den e da Ordem do ~dvogados o 
E tado do Rio d J e·ro 

••• 0000 ••• 
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r" I Justiça do Trabalho" 
Sua si~nJfieaçAo na história Jttridiea e 
. soelal do Brasil~' • GERALDO BEZERRA 

Ministro Geraldo Bezer e Meae
zes. Presidente do Tribunal Superior 

do Trabalho 

O Ministro Geraldo Bezer· 
ra de Menezes, presidente do 
Tribunal Superior do Traoa· 
lho, autor de «Polftlca Sindi
cal Btasllolra» e outros estu
dos especializados de Direi
to Social, vem de publicar 
excelente monografia subor
dinada ao titulo que enoima 
esta nota btbllográfloa. O 
trabalho merece ampla dlvul· 
gaçllo, tal a exatidlo doa eon
ceitos, a clareza do método 
e de estilo de que se reves
te. Escrito por um apaixona· J 

do ·destes problemas e, mata .. · 
que Isto, por quem ha dois 
anos vem respondendo pela · 
dlreoAo da Justiça do Traba· 
lho no BrasJJ, dada a sua qua: 
lidada de presidente do mais' 
alto orgAo trabalhista, o es · 
tudo veio eaclarec inúme
ras dúvidas sobre a posição 
dos tribunais do trabalho no 
mecanismo judiciário e cons .. 
titucional do regime. 



A JUSTIÇA DO TRABALHO 
•" l Ge~aldo Bezerra de Me .... ezes, 

?residente do T r:bundl Supe
rior do Trabalho). -~-

Geraldo Bezerra de Mene
zos, com a "Ju · ~ica do Tra
bafho": firmou-se, definitiva
mente e.ntre os nossos me
fhores tratadista.: da His!"órin 
Juric!ica e Sccial dp nossa Pá
tria. 

Prcfessor emérto de . Dirt.:i
to C'o'nstituc'm1ar e Coletivo 
do T rabrJiho. Ge a f do Bezerra 
de Menezes um' brilhan~e 
escritor que têm se imnos~o 

com '"Ua vasta bagagem li
terária e ~ traba~hi~ta. quiçá. 
a óbra que aca6a d: p~Jbticar 
e que deu motivo a éstas li
nhas. 

Ao aprscia;-mos a u A Jus
tiça do Trabalho", extraimo3 · 

dos comentq:ios / e conceitos 
emitidos pelo seu Aa ~or1 os 
sugestivos têm as: Fundame:1-
tos de uma nóva Justiça; Pr6-
dromc·- da Ju~·ica do Tr~1Ja
n~o; A Justiça do Traba!no 
~m nó~so orqâni:-mo Judiciá
rio; .Justiça do T ab lho no 
mecznismo constihtcic\ aJ do 
renime; etc .. ~te. 

De parabens pofs, se acham 
·s que militam néssa nóva 
m""q!stra~ura1 pelo magnífico 
rrab~lho vêm de pub!icar • o 
M'nistro Geraldo Beze~ra de 

t• zes, que com ~eaurança 
e saber · óru. néssa notabilis· 
~·m~ óbra a r.uz ~outrinária 
do Di ;~ito de Previdência So
cial. 

--... - :-

antes da aplicação do novo Código de Processo, a9s 
juízes da execução chocava o processo trabalhista, com 
a oralidade, com os julgamentos de plano; com as 
medidas tomadas pelos presidentes qe Junta, intervindo 
e ordenando, para que fôssem evitadas tôdas as 
delongas. 

O Decreto n.o 39, de 3 de dezembro de 1937, que 
dispunha sôbre a execução dos julgados nos processos 
de conflitos oriundos das relações entre empregadores 
e empregados, veio modificar a situação. O seu art. 2. o 
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declarava que o cumprimento dos julgados das Juntas 
far-se-ia perante o juiz cível competente da localidade 
em que tivesse sede a Junta, segundo o rito processual 
estabelecido para a execução da sentença, não sendo 
admitidas outras defesas senão as referentes a nuli
dades, pagamentos ou prescrição da dívida. 

O Decreto n.o 22.132 exigia, expressamente, que o 
empregado fôsse sindicalizado, para que pudesse apre
sentar reclamação às Juntas, exigência que deL~ou de 
subsistir, como entendeu o Supremo Tribunal Federal, 
na conformidade coro o art. 122 da Constituição de 
1934 e, posteriormente, com o art. 139 da Carta de 1937, 
os quais não estabeleciam restrições aos não sindica
lizados. 

Feitas estas ligeiras observações de cunho histórico, 
cumpre acentuar, agora que se encontram em plena e 
fecunda atividade os nossos tribunais trabalhistas, a 
dedicação, a tenacidade, e, de certo modo, o espírito de 
sacrifício de que deram provas irrecusáveis os presi
dentes e vogais· que atuaram na fase inicial da Justiça 
do Trabalho. 

--.- III-

O Conselho Nacional do Trabalho era o órgão 
supremo da Justiça do Trabalho. Criado pelo Decreto 
n.0 16.027, de 31 de abril de 1923, tinha como finalidade 
auxiliar o govêrno na elaboração das leis sociais, ficando 
assim subordinado ao então Ministério da Agricultura, 
htdústria e Comércio. Em 1928, pelo Decreto n.o 18.074, 
de 19 de janeiro, passou o Conselho por uma transfor
mação radical, atribuindo-se-lhe as funções de órgão 
julgador, além de outros encargos que lhe foram confe
ridos, como o de inspecionar os órgãos de previdência 
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Na organização judiciário-trabalhista, sob o novo 
regime constitucional, que lhe conservou o tríplice esca
lonamento, releva por último acentuar a posição do 
Tribunal Superior do Trabalho, colocado no mesmo 
plano jurisdicional dos outros tribunais superiores, o 
que bem se compreende como imperativa decorrência 
do sistema adotado pelo nosso Estatuto Básico. Posso, 
aliás, acrescentar que, em indicação submetida ao Su
premo Tribunal Federal, em sessão de 20 de setembro 
de 1946, sugerindo medidas a benefício do descongestio
namento daquela alta Côrte de Justiça, o ministro 
Castro Nunes, autorizado constitucionalista, declarou 
peremptàriamente, interpretando o alcance do texto 
constitucional, que tribunais autônomos de instância 
superior de uma jurisdição especial, como o Tribunal 
Federal de Recursos, são o Superior Tribunal :M:ilitar, o 
Tribunal Superio1· do Trabalho, e o Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Eis aí: o Tribunal Superior do Trabalho tem, por
tanto, a mesma hierarquia, a mesma posição constitu
cional que os demais tribunais superiores, como suprema 
instância de uma jurisdição especial. -

-VIIT-

Introduzindo normas que simplificam, sob todos os 
aspectos, o funcionamento da Justiça do Trabalho, as re
formas de 1946 contribuíram, por isso mesmo, para a 
distribuição de uma Justiça eficiente. Posso mesmo 
afirmar que a reestruturação levada a efeito integra a 
justiça trabalhista na sua verdadeira missão constitu
cional. Faltavam, realmente, aos tribunais, ao lado das 
prerrogativas e responsabilidades que inicialmente lhes 
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foram atribuídas, as medidas que, mais tarde, o legis
lador avisado lhes concedeu. 

Meus senhores: com a responsabilidade do alto 
cargo de Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
com que fui honrado pela confiança desvanecedora do 
general Eurico Gaspar Dutra, chefe do Govêmo, con
fiança depois reafirmada pelo voto generoso e unânime 
dos meus insignes colegas de magistratura, posso 
afirmar-vos, antes de terminar, que duas grandes 
preocupações, a par da independência e imparcialidade 
com que atuam, dominam todos aquêles que se acham 
investidos da missão de dirimir os conflitos entre empre
gados e empregadores. 

Consiste a primeira no esfôrço constante para 
o julgan1ento rápido dos feitos, dentro das contingências 
e possibilidades humanas. A segunda pode ser expressa 
no anseio generalizado de aprimoramento dos arestos, 
de equilíbrio das sentenças e de uniformidades das de
cisões da Justiça do Trabalho. Não obstante as con
quistas já realizadas, ainda há, sem dúvida, muito que 
fazer . 

Podeis estar certos de que nos sentimos compene
trados da magnitude da nossa tarefa. Há em cada um 
de nós u:rp.a extremada aspiração: contribuir para a 
harmonia entre as duas classes- empregados e empre
gadores - concorrer para o perfeito entendimento 
entre o capital e o trabalho, porque, servindo aos seus 
legítimos interêsses, servimos, acima de tudo, ao Brasil. 

o 1·5 .. J ~ . 



• 
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Com a criação da Justiça do Trabalho, passou o 
Conselho Nacion·al do Trabalho a integrá-la como seu 
tribunal superior. En1 conseqüência, sofreu uma remo
delação apreciável, tendo sido inteiramente reorgani
zado, conforme os têrmos do Decreto-lei n.0 1. 346, de 
15 .de julho de 1939, regulamentado pelo Decreto 
n.o 6.597, de 13 de dezembro de 1940. 

Passou a constituir-se de duas câmaras: a Câmara 
de Justiça do Trabalho e a Câmara de Previdência 
Social ~ Como repartições executoras dos serviços ine
rentes ao Conselho, foram instituídos o Departamento 
de Justiça do Trabalho, o Departamento de Previdência 
Social e o Serviço Administrativo. O Conselho Nacional 
do Trabalho podia manifestar-se tanto pelo Conselho 
Pleno · como pelas Câmaras· de Justiça do Trabalho e 
de Previd~ncia Social. Ao Conselho Pleno competia, 
entre outras atribuições, decidir os recursos das decisões 
das Câmaras, nos casos previstos em lei, bem assim 
os recursos das decisões dos antigos Conselhos Regionais, 
quando estas dessem à lei interpretação diversa à do 
Conselho Pleno. 

A Câmara de Justiça do Trabalho competia, entre 
outras atribuições, conciliar e julgar os dissídios cole
tivos, originàriamente, quando êstes excediam a juris
dição dos Conselhos Regionais, bem como estender 
suas decisões em tais dissídios; cabia-lhe ainda estender 
a tôd aa categoria os contratos - norma estabelecida 
pelas associações sindicais cuja área de ação ultrapas
sasse a jurisdição .dos Conselhos Regionais, assim como 
rever as suas próprias decisões e1n matéria de dissídio 
coletivo, homologar os acôrdos firmados nos dissídios 
que excedessem a jurisdição dos Conselhos bem como 
os que surgissem entre as autoridades da Justiça do Tra-
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como parte integrante de um dos três Poderes da Re
pública (art. 94, n.o V). 

Respeitando a situação já existente, define a Cons
tituição de 1946 como órgãos da Justiça do Trabalho 
(art. 122): 

I - Tribunal Superior do Trabalho; 

II - Tribunais Regionais do Trabalho; 

III - Juntas ou juízes de conciliação e julgamento. 
Estabelece, mais, não só a sede do Tribunal Superior 

na Capital Federal (§ LO); a fixação por lei do número 
dos Tribunais Regionais e respectivas sedes (§ 2.0 ); a 
instituição, também por ato legislativo, das Juntas de 
Conciliação e Julgamento que forem necessárias, com a 
mesma faculdade atual de atribuir suas funções aos 
juízes de direito das comarcas onde elas não possam 
ser instituídas (§ 3.0) (~'); a possibilidade de serem 
criados outros órgãos da Justiça do Trabalho (§ 4.0 ); e, 
finalmente, prescreve no § 5.o que - "a constituição, 
investidura, jurisdição, competência, garantias e con-

( *) Ao juiz substituto, quando no pleno exercício da 
junção de Juiz de Direito, compete também funcionar como 
órgão da Justiça do Trabalho, na fórma da lei. Esta exige, 
como única condição, que se trate de "localidades não compre
endidas na jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento" 
(C. L. T., art. 668), o que demonstra o propósito do legislador 
de assegurar a aplicação, em todo o território nacional, da 
legislação social-trabalhista, sem qualquer outra restrição, que 
seria evidentemente ilegítima, por contrariar o objetivo pre
cípuo da lei, aliás consagrado na própria Constituição Federal 
(art. 122, § 3.o) . 

Assim, desde que o Juiz substituto, esteja no exercício do 
cargo de Juiz de Direito da Comarca, com a mesma compe
tência atribuída por lei ao respectivo titular, nenhuma dúvida 
pode existir quanto à sua condição simultânea de Juiz do 
Trabalho, observada a jurisdição que lhe fôr determinada pela 
lei de organização judiciária local. 



Opiniões sobre 11 A Justiça do Trabalho" 
Do MINISTRO CASTRO WJNES 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

"Rio, 12 de Janeiro de 1948. 

Meu ilustre colega 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes: 

Li com a merecida atenção e proveito o exemplar, que teve a 
bondade de me enviar, contendo a sua aula inaupural sõbre a "Justiça do Tra
balho, sua significação na História Jur:ídica e Social do Brasil"o• l um tra
balho ~agn:ífico e que atesta, ainda uma vez, os m~ritos do seu ilustre au
tor, já documentados em outras contribuições, por igual valiosas, no campo 
do direito trabalhist~ e da nossa história pol:ítica e, mais recentemente, 
na sua atuação corno Presidente do Ep,r~gio Tribunal Superior do Trabalho, · 
atrav~s decisões qu~ tenho lido em autos e em publicação oficial. 

O estudo que agora nos proporciona sôbre a Justiça do Trabalho 
nos seus primórdios e na sua etapa atual de ramo incontestado do Poder Judiciá 
rio ~, por todos os t:ítulos, ~xcelente, na f6rma corno no fundo, quer relo 
vasto conhecimento do assunto, em _que se especializou, quer pela clareza e 
brilho da exposi.ção. 

• • • • • • 
a) Castro Nunes 

• • • • • • • • 

• 
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balho, sujeitas à jurisdição de Conselhos Regionais dife
rentes. Cumpria, finalmente, à Câmara de Justiça do 
'I'rabalho, julgar, em última instância, os recursos ordi
nários e extraordinários das decisões proferidas pelos 
Conselhos Regionais prescritos em lei. 

:rvranteve-se, assim, organizado, até fins de janeiro 
de 1946, o antigo Conselho Nacional do Trabalho, em 
sua dupla função de órgão da Justiça do Trabalho e 
da Previdência Social. Mencionaremos, com destaque, 
as duas reformas por que ' passou naquele ano. 

-IV-

E1nbora especial, a Justiça do Trabalho é de natu
reza judiciária. Hou,ve quern tivesse pensado em enqua
drá-la, na Constitutção de 16 de julho de 1934, ao Poder 
Judiciário, idéia defendida com entusiasmo pelo saudoso 
ministro Valdemar Falcão e pelo então deputado 
Abelardo ~l.!arinho. O primeiro visava à criação de 
um Tribunal de Arbitragem permanente, com sede 
na capital da República, e tantos Tribunais Regionais 
de Arbitragem quantos fôssen1 necessários e determi
nados, então, por lei, bem como a de Comissões de 
Conciliação e Arbitragem a serem instaladas nos muni
cípios. O segundo, com a instituição da Justiça do 
Trabalho, projetava a criação de um Tribunal Superior, 
na capital da República, a de Tribunais Regionais, nos 
Estados ou em grupos de Estados, e a de Conselhos de 
Conciliação e Arbitramento nos municípios. Em essên
cia, os projetos de um e de outro eram da mesma fina
lidade. 

Vale aqui rememorar, como subsídio inestimável, 
a douta opinião do eminente Ministro Castro Nunes~ 
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proferida em face das Constituições de 1934 e 1937; 
- "Entre os órgãos do Poder Judiciário há que incluir 
a Justiça do Trabalho, ainda que não mencionada na 
enumeração do art. 90 da Constituição atual (a 
de 1937)" . . .. . .. "A mesma dúvida se levantava sob 
a anterior Constituição, cujo art. 63, enumerando os 
órgãos do Poder Judiciário, r:5.o mencionava, também, 
os juízes e tribunais do trabalho" ... Isso não quer 
dizer, porém, que a lista das instâncias judiciárias 
federais esteja esgotada com aquela enumeração. O 
juri não está mencionado e é uma jurisdição judiciária. 
Também o Tribunal Especial, jurisdição político-penal, 
que, já hoje, alcança até os ministros da Côrte Suprema, 
nos crimes de responsabilidade. Do mesmo modo os 
tribunais de exceção nascidos do estado de guerra, do 
que temos o exemplo atual. São instâncias judiciárias, 
ainda que não mencionadas entre os órgãos do Poder 
Judiciário" (Teoria e Prática do Poder Judiciário, 
edição de 1943, pág. 456). 

Vê-se, pois, que, com sua imensa autoridade, já se 
antecipara aquêle ilustre jurista ao que ficou afinal 
expresso na Constituição de 1946, quanto à verdadeira 
posição da Justiça do Trabalho. 

Instituindo a Justiça do Trabalho, com a expedição 
do Decreto-lei n .o 1. 237, de 2 de maio de 1939, objetivou 
o legislador outorgar aos trabalhadores um organismo 
judiciário especial, capaz de resolver, com rapidez e 
simplicidade processual, os dissídios individuais, e à 
nação o aparelhamento necessário à solução dos dissídios 
coletivos, c;ujo processamento peculiar aos tribunais do 
trabalho deve substituir o uso de recursos violentos 
considerados anti-sociais. 
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O eminente professor Gallart Folch, de reputação 
universal, acentua no seu notável uDireito Espanhol do 
Trabalho", que a jurisdição do trabalho deve ser espe
cial, com simplicidade e rapidez processual e ainda gra
tuita; os seus titulares devem ser pessoas que, no ter
reno dos fatos, conheçam tôdas as peculiaridades do 
trabalho, tôda a complexidade das categorias profis
sionais, tôda a variedade dos usos e costumes traba
lhistas e que, no terreno do Direito, desfrutem de uma 
dilatada margem de arbítrio judicial que possa oferecer 
meios para a aplicação dos critérios de eqüidade; final
mente, devem os julgadores possuir um espírito em 
concordância com o que anima as instituições de 
Direito do Trabalho. Deve-se, portanto, recorrer aos 
jurados paritários (vogais) de patrões e de empregados 
para resolverem sôbre os fatos, e aos magistrados espe
cializados para declararem o Direito. Essa organização 
jurisdicional permite remediar os defeitos e ficções do 
procedimento civil, como aquela estranha presunção 
de que todos conhecem as leis. 

Sem que tanto importe na afirmativa de que o 
nosso sistema jurídico esteja baseado na lição de Folch 
- porque assinalei, há pouco, os numerosos elementos 
que contribuíram para a formação do nosso Direito 
Social - cumpre observar que a legislação brasileira 
adotou, na instituição da Justiça do Trabalho, os prin
cípios que caracterizam esta jurisdição especial. Tais 
princípios - rapidez e simplicidade processual, gratui
dade, órgãos paritários, representação classista, amplos 
poderes para o Juiz - são postulados consagrados pela 
Justiça do Trabalho brasileira. Quanto ao processamento 
dos dissídios coletivos, divergem os juristas, entendendo 
uns que êsse processarnento justüica a criação de uma 
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jurisdição especial, dotada de procedimentos peculiares. 
Assim, os dissídios individuais, para êles, podem ser 
processados perante o fôro ordinário, visto que a matéria 
em litígio é sempre jurídica; ~o passo que os dissídios 
coletivos, quase sempre de natureza econôn1ica, neces
sitaln para sua solução, de princípios originais como a 
sentença normativa e revogável. Pensam outros, e a esta 
corrente nos filiamos, que a proteção ao trabalho e ao 
trabalhador só se tomará efetiva, tanto nos conflitos 
coletivos como nos individuais, se êstes forem proces
sados e julgados à luz das regras peculiares à jurisdição 
do trabalho. Compreende-se. A especifidade da legis
lação trabalhista exige uma processualística própria, a 
cujas normas não podem escapar as preocupações de 
ordem econômico-social. Note-se que a Consolidação 
das Leis do Trabalho estabelece que "o direito comurn 
será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo 
em que não fôr incompatível com os princípios funda
mentais dês te", conforme o disposto no parágrafo único 
do art. 8.0 e repete o mesr.ao preceito quanto ao direito 
processual, no art. 769, valendo ainda considerar que a 
execução é regulada por disposições próprias, no âmbito 
da Justiça do Trabalho. 

A explanação · da tese importaria, claro está, no 
desvirtuamento puro e silnples das finalidades desta 
palestra. Meu intuito é transmitir-vos um pouco da 
situação atual e das diretrizes futuras da Justiça do 
Trabalho, pedra angular de todo o nosso Direito Social. 

-V-
A Justiça do Trabalho) criada pelo Decreto-lei 

n.o 1. 237, foi regulamentada pelo Decreto n.o 6. 596, 
de 12 de dezen1bro de 1940, a instalada a 1 de maio de 



Num brjlhante opúsculo, o ministr Geraldo Bezerra de Menezes 
realizo profunda e elegante síntese sobre as or·gens hist6r cas e os des
tinos promisso es da Ju~tiça do Trabalho nacional. Essa Justiça especiali
zada nece~sita de muitos defensores do quilate do autor, afim d~ que seja 
mantida no alto ugar em que se encontra colocada atualmente. Sem esque
cer todos os assuntos tocados em sua monografia, realço os paraf"rafos re
feren es aos dis~{dios coletivos que visam á majoração salarial,e qúe me e
cem ampla divulgação. 

Como modesto estudioso das discipl nas jur dicas e professor de 
Introdução á Ciencia do Dire to da Faculdade de Pelotas, envio ao autor 
alorosas feljcitações pelo seu sábio e~tudo que mais brilho empresta á 

sua consa~rada t6ga de ma~ist ado. 
Dr. Mozart Victor Russomano - Juiz do Trabalho, Presidente da 

Junta de Concil ação e Julgamento de Pel6tas. 
• • • • • • • • • • • 
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primeiros, preponderantemente; os segundos, secundà
riamente. Tal distinção não é acadêmica; num caso, o 
juiz do trabalho age como tal, dizendo onde esta o Di
reito; em outro, age como árbitro, criando novo direito 
(Boletim do MTIC, n.o 135, de novembro de 1945, 
pág. 102). 

Nos conflitos econômicos, os tribunais devem ter 
sempre em vista o princípio consagrado no art. 766 da 
Consolidação: justo salário e justa retribuição do capital, 
e atender ao que determina o art. 8.0 , decidindo sempre 
- "de maneira que nenhum interêsse de classe ou 
particular prevaleça sôbre o interêsse público". 

E' necessário sobretudo considerar que o aumento 
coletivo de salário, sendo concedido em bases exageradas, 
ou fóra dos limites adotados na solução dos dissídios 
ajuizados na mesma época; atingindo por igual as 
emprêsas da categoria econômica suscitada, embora 
nem tôdas teflha.m obtido os mesmos lucros superiores 
- seria uma medida econômiêa e socialmente injusta, 
porque, além de sacrificar as emprêsas menores, im
pondo-lhes ônus sômen te suportáveis pelas grandes 
organizações industriais, representaria, outrossim, um 
privilégio em favor de determinada classe de traba
lhadores, cujos salários ascenderiam a níveis muito 
superiores aos estipulados para as demais categorias 
profissionais. Limitada, por tais fatôres e contingências, 
a aplicação do .princípio contido no art. 766 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, certo é, no entanto, que 
o problema da justa distribuição dos lucros encontrará 
solvção mediante adequada e oportuna regulamentação 
do preceito constitucional incluído no art. 157, inciso IV 
- "participação obrigatória e direta do trabalhador 
nos lucros da emprêsa, nos têrmos e pela fórma que a 
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campo jurisdicional e, no exerc1c1o legítimo de sua 
competência privativa, ficar submetidos a limitações ou 
restrições decorrentes de atos emanados de outros po
deres, conforme resulta do princípio nuclear inscrito 
no art. 36 da Constituição. 

Nem mesmo a Justiça Ordinária tem competência 
para apreciar as decisões da Justiça do Trabalho, eis 
que os dissídios trabalhistas são aforados, julgados e 
executados perante os próprios órgãos dessa justiça e 
de conformidade com as normas do direito judiciário 
do trabalho. 

- Ressalve-se, apenas, em face da Constituição, a 
eventualidade de recurso extraordinário para o Supremo 
Tribunal Federal, que é a cúpola do Poder Judiciário 
da União, ou, no dizer de Castro Nunes - "uma ins
tância de superposição em relação a tôdas as j uris
dições do país, em escala maior ou menor"- (ob cit.
pág. 201). 

Mas, duas reformas, sob múltiplos aspectos opor
tunas, se verificaram, em 1946, na legislação por que 
se regiam o antigo Conselho Nacional do Trabalho e 
demais órgãos desta Justiça. A primeira, realizada em 
fins do mês de janeiro, pelo Decreto-lei n.o 8. 737, excluiu 
do âmbito do aludido Conselho os assuntos referentes 
à previdência social, os quais ficaram afetos a órgãos 
próprios e autônomos, como de há muito se impunha, 
ligados diretamente ao Ministro do Trabalho, Indústria 
e Comércio. São os atuais Conselho Superior e Depar
tamento Nacional de Previdência Social, em que se 
transformaram, respectivamente, a Câmara e o Depar
tamento até então integrados no Conselho Nacional do 
Trabalho, conforme tudo ficou estabelecido nos Decretos
leis n.os 8. 738 e 8. 742, ambos de 19 de janeiro de 1946. 
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A última reforma, decretada já nas proximidades 
da reconstitucionalização do país, oferece, sem dúvida, 
maior relevância, especialmente porque, através do 
Decreto-lei n.0 9. 797, de 9 de setembro de 1946, outra 
coisa em essência não se objetivou, por absoluta neces
sidade, senão adaptar os tribunais e juízos do trabalho 
à nova situação decorrente de sua inclusão como órgão 
do Poder Judiciário. 

A reforma de seten1bro último não incorporou à 
legislação ordinária todos os princípios constitucionais, 
agora aplicáveis, de pleno jure, aos juízes e tribunais 
trabalhistas. Fora1n, então, observados, como se fazia 
imperativamente necessário, para assegurar a conti
nuidade de funcionamento dos órgãos da Justiça do 
Trabalho, alguns dos princípios básicos da nossa lei 
fundamental. Assim, respeitando desde logo a nomen
clatura que viria a ser aprovada (*), aquêle decreto-lei 

( •) Advirta-se que a impropriedade da denominação de 
"Conselho", conferida aos órgãos da Justiça do .Trabalho, fôra 
proclamada por estudiosos do direito social, inclusive pelos 
técnicos do Ministério, autores do anteprojeto da Justiça do 
Trabalho encaminhado à Câmara dos Deputados em fins 
de 1936. .. 

A circunstância de estar consagrada, no mecan~mo do 
nosso direito público, a expressão Conselho, para os órgãos 
que têm por finalidade conhecer de controvérsias entre parti
culares e a administração pública - os Conselhos de Contri
buintes, do Petróleo, de Recursos da Propriedade Industrial, 
do Comércio Exterior e outros - evidentemente não impedia, 
em relação à. justiça trabalhista, que aquela designação fôsse 
substituída pela de Tribunal. Bem ao revés. Impunha-se essa 
alteração da nomenclatura dos órgãos superiores da J.ustiça. 
do Trabalho, a fim de evitar confusões e mesmo de to,.nar 
mais fácil o seu enquadramento no organismo judiciário do 
país. Os órgãos desta justiça possuem fisionomia e caracte
rísticas nitidamente judiciárias, quer quanto à forma proces
sual, quer quanto à. sua autoridade executiva, o que não ocorre 
em relação aos conselhos a que aludimos. 
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Opiniões sobre o estudo 
"A JUSTIÇA DO TRAPALHO", de Geraldo Bezerra 

Lf de um f6lego sua Confer~ncia s8bre a Justiça do trabalho e 
lhe apresento os meus melhores cumprimentos pela felicidade com que se 
h9nve no resumir e interpretar a evolução da nossa magistratura trabalhis
ta. _ 

Para quem, como eu, conscio da importancia dessa instituição, se 
tem sempre b~tido pelo reconhecimento do seu verdadeiro valor, através de 
sua incorporação ao Poder Judiciário, da exata denominação de seus orgaos 
como Tribunais que são, da admissibilidade do Recurso Extraordinário de 
suas decisões para o Supremo Tribunal Federal, etc., é uma grande satisfa
ç4o poder verificar que a nossa Justiça do Trabalho tem, agora, á sua fren
te, um insipne jurista que, nAo ap~nas lhe conhece bem a História, como 
sabe interpretar-lhe exatamente a alta significação. 

' Professor Cezari.no Junior - Catedrático de Direi to do Traba
lho da Faculdade de Direito da Universidade de s. Paulo • 
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gionais, já se evidencia e confirma pelos ótimos resul
tados colhidos nestes últimos dez meses de incessante 
e feliz atividade judiciária. 

-VI 

No meu livro "Política Sindical Brasileira", saliento 
que "os conflitos CQletivos de trabalho apresentam-se 
sob duas feições: ou são de natureza jurídica, ou de 
natureza econômica". 

O nosso Direito Social, conquanto não o faça 
expressa,mente, admite tal distinção. Em apôio desta 
argüição, temos o disposto no Decreto-lei n.0 1. 237, de 
1939, art. 65, onde se fala em "dissídio coletivo que 
tenha por motivo novas condições de trabalho". 

A Conzolidação das Le:s do Trabalho, em várias de 
suas disposições, veio reforçar ainda mais semelhante 
distinção, quando estabelece regras para a solução, 
extensão ou cumprimento das decisões proferidas em 
dissídios coletivos, (sejam ou não tipicamente econô
micos), bastando citar, além do art. 766, ao qual nos 
referiremos em particular, os arts. 868 a 874. Assim, é 
um êrro pretender negar a competê"ncia normativa , 
outorgada aos órgãos da Justiça do Trabalho - (o que, 
já agora, ficou erigido em mandamento constitucional, 
ut art. 123, § 2.0 ) - para conciliar ou julgar, inclusive, 
dissídros coletivos essencialmente econômicos, isto é, 
aquêles que objetivam a estipulação de "novas condições 
de trabalho" - conforme a expressão da lei, que 
abrange, evidentemente, senão essencialmente, a fL'{ação 
de novas tabelas de salários. 

E' o salário - dentre as "condições de trabalho", 
a que se refere a lei - a mais importante delas, como 
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1i1od:ificou diversos artígos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, além· de estabelecer, em outros dispositivos 
adequados, a criação de cargos de juiz, con1 os respec
tivos vencimentos, ga1·antias e conaições de ingresso 
na magistratu·ra do trabalho, sem esquecer também de 
regula· a situação dos antigos n1embros e vogais, r pl·e
sentantes classistas, tudo :sso a par de várias normas 
sôbre composição dos tribunais existentes, substituições 
eventua·s de Juízes e critério pal'a as primeiras nmnea
ções. Importa, neste ensejo, destacar as alterações 
introdurzidas no Tribunal Superior do Trabalho, que 
ficou e está constituído de onze juízes, sendo sete alhe.ios 
aos intcrêsses pror ionais e quatro representantes 
classistas, dois de empregados e dois de empregadores. 
Quanto aos Tribunais Regionais do Trabalho, em núme1'o 
de oito, tendo cada qual dois representantes de classe, 
ficaram também com os seus três Juízes alheios aos 
interêsses profissionais. ll1anteve-se, portanto, a compo
sição inicial de cinco membros, salvo no tocante aos 
dois Tribunais mais sobrecarregados de serviço, isto é, 
os das 1.a e 2.a Regiões, con1 sede no Distrito Federal e 
em São Paulo, os quais passaram a constituir-se de sete 
Juízes, inclusive o!;) dois mencionados r.epresentantes 
classistas. 

De sorte que, antes Ines:r:f'lo do advento da Consti
tuição vigente, inaugurou o Decreto-lei n.o 9. 791, e:m 
cuja elaboração tive parte, uma nova fase na vida da 
iustiça do Traballlo, encerrando o período que se pode
ria cha1nar de "experimental". Por fôrça do citado 
d~c~·eto-lei, houve por bem o atual Govêrno, atendendo 
aos reclamos das classes interessadas, criar a magls
~ratura · do T!'abalho, estabelecendo o ingresso por 
concurso na carreira judiciária trab,Jhista, reco:nhc-
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cendo aos n1agistrados do trabalho as garantias de 
vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de venci
mentos, e, o que é ilnportante acentuar, impondo-lhes 
as mesmas restrições que recaem sôbre os juízes da 
Justiça Ordinária (art. 12 do aludido Decreto-lei número 
9. 797). E' de notar que no mesmo sentido se processou 
a evolução da Justiça do Trabalho nos demais países 
em que foi criada: seus órgãos acabaram por formar 
uma verdadeira magistratura, pois aqui, como alhures, 
foi instituída para julgar questões jurídicas e econô
micas. 

O professor Cesarino Júnior, escrevendo em data 
anterior à do Decreto-lei n.0 9. 797, lamentava a inexis
tência de uma verdadeira magistratura do trabalho, 
frisando que os órgãos trabalhistas são chamados a 
"julgar causas em que se debatem complexos problemas 
jurídicos, decidindo sôbre o pagamento de vultosas 
indenizações" (in Anais do 1. ° Congresso Brasileiro de 
Direito Social- 1943- vol. III, págs. 399 e 405). 

Razão era, portanto, que o legislador constituinte, 
iiltegrasse definitivamente, como integrou, a Justiça do 
Trabalho no Poder Judiciário. 

Quanto às normas restritivas impostas, generica
mente, aos juízes, quer em relação a atividades estranhas 
à sua função, quer no tocante ao recebimento de percen
tagens nas causas sujeitas a seu despacho e julgamento 
(art. 96, incisos I, II e III), - forçoso se nos afigura 
reconhecer que, e1n face da natureza de tais preceitos, 
ligados à personalid:1de do juiz e objetivando preservar
ihe a majestade da função, tudo justifica, senão impõe, 
a imediata aplicação aos magistrados do trabalho dês;:;es 
n1andamentos constitucionais, adotados já em leis ante-
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riores à promulgação do nosso Estatuto Básico (V. De
creto-lei n.o 9. 797, dé 9 de setembro de 1946, art. 12, 
bem como a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu . 
art. 789, § l.O). 

Salvo as restrições expressas, diz o art. 95 da 
Constituição, gozarão os juízes das garantias de vitali
ciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos venci
mentos. Portanto, aos magistrados trabalhistas, mem
bros da magistratura criada pelo Decreto-lei n.o 9.797, 
integrados que foram, constitucionalmente, no Poder 
Judiciário, aplicam-se aquelas garantias e restrições. 
Como parece evidente, o disposto no parágrafo 5.o do 
art. 122 da Constituição não importa restrição expressa, 
quanto aos magistrados t rabalhistas, no que respeita 
às garantias de que trata o art. 95. A lei orQ.inária, nos 
têrmos do referido parágrafo 5.0 do art. 122, regulará, 
por certo - as "garantias" dos órgãos da Justiça do 
Trabalho, mas aquelas, por assim dizer, próprias da 
natureza especial desta Justiça, como, por exe1nplo, as 
relativas aos juízes representantes classistas, aos quais, 
por não serem magistrados, só se estende o estatuído no 
art. 95. E outras, como as condições de acesso dos 
magistrados trabalhistas. 

Não se diga que as garantias dos juízes togados dos 
tribunais trabalhistas e a posição do Tribunal Superior 
do Trabalho ficaram dependentes da complementação 
do art. 122, § 5.o, da Constituição. Qualquer das ga
rantias expressamente asseguradas a êsses juízes do 
trabalho no art. 95, não poderá ser negada ou diminuída 
pelo legislador ordinário, como pareceria à primeira 
vista diante do texto do art. 122, § 5.o. 

Obviamente, os juízes a que se refere o art. 122, 
§ 5.0 são os juízes suplentes, os juízes classistas, os 

• r: -I 
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\'<'!·sidn.tle <lO C'hilf', •'om pr·oftln
•lltl:l<l, P hrilhQ 0 colll.CJlln tla sin 
lll ·, !izn•.Ü.O dHÜl'O tla <'\"O}Ur!ãO 

jnrftllt.a. (tO "'Crn"il''. 
1::111 ::-ua no,·a. e i!XC'P!('nt.• mo

nr·~rafl~. o nntor cst ttt1u ''" l>J'ó
cl1'(11110,.,, o>; fuuda.mento.· i' a or
gnnl~:at, fi.O da Jtlsti''l d(l 'lt·nh!1-
Jl!n, 15\1:1 pn,..ir-i:"tol E:'tnoll(l~;;o m·ga

IIÍI•in\(1 judieiúrjn ,. 110 nH•c•ard;;mn 
ctonslitllü 1nn!'ll 1lo l'tlgi.:n<', :tl1~ll' 
<lt• ,,xnminnt· ~ r::nltt\;~<) ;im·islli
r·lonal d0«1 coníl!to:-- C(l]('!ti\·os de 
tnll.oalho. Co.mo ~'li YP, um tu
rln em quP. são foc:-tli?.:tuo 
prohlc:ill.. rundamêntn.i r1a 01'
g-anlz. ~!ío ;iulliciál'in ,..tl'al,rtlhlstn, 
r:~l·rito por urnn, :111t•wici~ \le 110 
tl •. nnltl, E, c. que ,-. r1rE> riso ~CL· 

lirC~Jd r·. num er::tilo <1lnro, l'OnC'i· 
.·n o t.le~·ante. 
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inteligê;ncias e vontades, quanto seja possível, se 
r~egulem os salários de tal modo, que o maior 
número de operários possa encontrar trabalho e 
ganhar o nec~sário para o sustento da vida". 

Assim, creio, é que deverão sempre agir os tribunais 
do trabalho, como o demonstra a experiência brasileira, 
a fim de salvaguardar os interêsses dos próprios traba
lhadores dentro da atual organização econômica que 
predomina em nossa civilização. 

-VII-

Grandes alterações oferece, nos domínios do nosso 
Direito Social, a Constituição Federal de 18 de setembro 
de 1946, originadas, certamente, da observação dos 
nossos parla:rnentares, das pesquisas e estudos que efe
tuarain sôbre as condições sociais, econômicas e polí
ticas do país. Destaco, entre elas, a inclusão da Justiça 
do Trabalho no capítulo referente ao Poder Judiciário, 
o que representa medida do mais elevado alcance. O 
legislador constituinte inspirou-se nos mesmes princí
pios que detenninaram o enquadramento da Justiça 
Militar e da Justiça Eleitoral naquele capítulo. Nem 
há mistér de reavivar polêmicas ou insistir na expo
sição das razões determinantes dessa acertada inicia
tiva. E' evidente que os juízes e tribunais do trabalho 
exercem função judiciária e suas decisões têm por isso 
mesmo caráter judiciário. 

Ficou, dêsse modo, consagrado, pela Lei Magna, o 
atributo jurisdicional dos juízes e tribunais do trabalho, 
os quais são, agora, expressão da soberania nacional, 
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lei determinar". Ai é que estará a reparação de qual
quer possível insuficiência na fixação dos salários dos 
trabalhadores que concorrem para a obtenção de qran
des ou fabulosos lucros, os quais, não sendo auf.;ric1s 
por tôdas as emprêsas, jamais poderiam ser dis~ribuído3 
equitativamente através de aumentos de salá~ .os deter
minados para todos os integrantes de uma n1e.sma cate
goria profissional. 

Assegurar o equilíbrio entre o capital e o trabalho, 
e, portanto, a harmonia social- esta a n1i3são precípua 
da Justiça do Trabalho, maxir1 j quand ·J exerce o seu 
poder ou competência nornr::·) · J na s· ... lução dos dis
sídios coletivos. Tal compe . ..:1 1.a, outo?."~ada aos tri
bunais trabalhistas, já agor::t 1 :ou erigida em manda
mento constitucional (art. 123, § 2.o). 

Mas, nunca será demais repetir aqui a prudente 
lição que emerge das sábias palavras inscritas na Encí
clica "Quadragésimo Ano", do glorioso Pio XI: 

- "Quem não sabe que foram os salários 
demasiadamente pequenos ou exageradamente 
grandes a causa de muitos operários se verem 
sem trabalho? E' êste mal, formidàvelmente 
agravado nos anos do nosso P9ntificado, que 
lança os operários nas maiores misérias e tenta
ções, que arruina a prosperidade dos Estados e 
põe em perigo a ordem pública, a paz e tranqüi
lidade do mundo inteiro. E', portanto, contra a 
justiça social, diminuir ou aumentar demasia
damente os salários em vista só das próprias 
conveniências e sem ter em conta o bem comum; 
e a mesma justiça exige que, em pleno acôrdo de 


