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I I 
Apresentação 

Atualizado em 14105199 

Bem-vindo ao Tribunal Superior do Trabalho. O TST espera poder satisfazer seu 
interesse ao oferecer-lhe o elenco abaixo de informações que .poderão ..ser _acessadas Ds.tópicos 
sobre a história, a missão institucional, a estrutura, a magistratura, as atribuições e competência 
da Justiça do Trabalho e .do TST estão-expostos .da..forma..mais simples-e didática.p.osshrel,..pois 
se destinam principalmente ao público leigo. 

#Histórico- Breves informações sobre a legislação trabalhista e a Justiça do Trabalho. 
# Competência 
#Estrutura da Justiça do Trabalho. 
#Os Magistrados- Juízes Togados e Juízes Classistas. 
#OTST 
# Os Ministros - Perfis 
# Os Órgãos do TST 
# Composição 
# Juízes Convocados 
# Dissídio Coletivo 
# Efeito Suspensivo 
# Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
# Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 
# A Direção do IST 
# Dados sobre a Atividade .Processual ·~ 
#Ministério Público do Trabalho 
#Glossário 

-------- --- -----·----

Dúvidas ou sugestões, envie e-maH para imprensa@çorreio.tst.gnv.br 

\ 

29107199 Dl.:40 

•.••• ~1·· 



1t.l1 ; J.U.t.JJ.VJ.\..A...n. 

~· l , .. ~ . ...,. ... :. 
(, ) 

f J Histórico ·j 
; ............................... ···············-----·-··-·-··························································-·····-···········----~-- --·--····--···············--·--·-···--······----------------------------------·-·--······-----------

1 de 3 

A legislação traballústa e-.aJustiça.do Tr.abalhosur.gir.am,.no Brasil, .como 
conseqüência de longo processo que se desenrolava no exterior, sob forte influência dos 
princípios de.-pr.oteção-.ao trabalhador expostos.pelo..Papa.Leão XIII .em-SUa-encíclica Renan 
Novarum, de 1891. 

Essa preocupação se corporificou em 30 artigos da Constituição mexicana de 
1917. Estay.a..contida .também no Tr.at.ado .d.e V ersalhes, de J 919, de onde.se .originou-a 
Organização Internacional do Trabalho- OIT, como órgão da antiga Liga das Nações, hoje da 
Organização--das Nações Unidas. 

A Constituição alemã de Weimar, de 1919, modelo clássico de um Estado 
social-democrata , também .procur_ou_garantiulircitos básicos do trabalhador. 

No Brasil, as primeiras normas nesse sentido começaram a surgir antes da virada 
do século p.assado, como é -0 caso .donecreto.n° l313., deJ891 , que r.egulamentou o trabalho 
dos menores de 12 a 18 anos. Em 1907, uma lei tratou da sindicalização rural. Em 1917 foi 
criado o Departamento Nacional--do T-r.abalho..como ór.gão .fiscalizador..einformativo. 

As origens de órgão especializado em resolver divergências nas relações de 
trabalho podem ser buscadas .nos Consei/s..de.P.roud'..H.ommes (literalmente,...conselhos .de 
homens prudentes), da época napoleônica (1806). 

No Brasil, há uma .experiência datada .d.e 1922. A lei estadual.n° J_8n9., .de 
10110/22, criou, em cada comarca de São Paulo, um Tribunal Rural "para conhecer e julgar as 
questões, até.o .llalor_de..quinhentos . .miLréis .~DO.$DDD.}, decorrentes d.a interpret.ação . .e .execução 
dos contratos de locação de serviços agrícolas" . O Tribunal compunha-se do Juiz de Direito da 
comarca o,nde .estivesse..situad.a .a.-propriedade.agrícola e .de .dois outros membros .designados 
um pelo locador e outro pelo locatário. O interessado que levasse a questão ao Tribunal já 
indicava ufiLdos.membros. OJuiz.pedia.a...outr.a.p.arte..que fizesse igualiru:licação. Se .os 
membros chegassem a acordo, o juiz o homologava. Se não, ele próprio decidia a questão. 

A partir da..R.evolução-.de J 930, acelerou,se..esse processo, iniciando-se .então o 
que o ministro Mozart Victor Russomano classifica de fase contemporânea do Direito do 
Trabalho no..Brasil. Naquel.e.mesmo .ano..criou~e _o_Ministério do Trabalho_ D ..COnselho 
Nacional do Trabalho, de 1923, passou, em 1931, a ter competência para opiniar em matéria 
contenciosa..e..consultiv.a e,...em J.934., .p.ar.a Julgar_ Começava .a nascer ...a.atuaUustiça do 
Trabalho, mas como órgão administrativo, vinculado ao Ministério do Trabalho, cujo titular 
podia reform.ar as suas necisões. 

A denominação de Justiça do Trabalho surge pela primeira vez na Constituição de 
1934 ("primeira Constituição social.,democr.ática do .P.aís~ .nas palavr.as-.d.o..primeiro .presidente 
do TST, ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes), tendo sido mantida na Carta de 
193 7. Ela só_foj criada, .porém, no dia J o de maio de 1939 (Decreto-lei D0 1 23 7) e illstalad.a 
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dois anos depois, .no dia _I 0 !ie_maio .de_l941_Estav.a.diY-idida. m11rês instâncias -Juntas de 
Conciliação, Conselhos Regionais e Conselho Nacional do Trabalho- e ainda tinha caráter 
administrativ.o. 

Com a Constituição de 1946, a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder 
Judiciário, ço.mo .órgão .especializado, ..assim _como ..o -.São ..a.JustiçaEleito.ral..e....aJu.stiça Militar 

Assim dispunha a Constituição de 1934: 

"Título IV 
Da Ordem Econômica e Social 

Art. 122- .Eara dirimir...q.uestõ.es...entr.e_empregadores..e empregados,...r..egi.da.s_pela 
legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não se aplica o disposto no 
Capítulo IV.do Título_l .{0 Capítulo.1ra1.a_do_P.oder .ludióátin. ) 

Parágrafo Único - A constituição dos Tribunais do Trabalho e das Comissões de 
Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição de membros, metade pelas associações 
representativas dos empregados, e metade pelas dos empregadores, sendo o presidente de livre 
nomeação d..o Governo, .escolhido ..entr.e_pessoas..de experiência .e .notória capacidade..mor.al e 
intelectual." 

Expressamente, pois, ela não fazia parte do Poder Judiciário. Tinha caráter 
administratjy.o.,...era...ó.rgão_d..o_p.oder Executivo, .Yinculada ao Ministério-do Trabalho. 

A Carta de 1937 dizia, também no capítulo "Da Ordem Econômica": 

"Art. 139- Para dirimir_os_conflitos oriundos das relações...entr.e empregadores..e empregados, 
reguladas na legislação social, é instituída a Justiça do Trabalho, que será regulada em lei e à 
qual não s~..a.plica.m .a.s_disposi.ções...desta .canstitJJÍção relativas-à competência,..a.o..recn Jtamento 
e às prerrogativas da Justiça comum." 

A Constituição-de J9A.6 estabelecia: 

" Capítulo IV 
Do Petler-Judieiário 

Seção I 
Disposições Preliminares 

Art. 94 - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos: 
I - Supremo Tribunal Federal; 
II- Tribunal Federal de Recursos; 
TII- Juízes...e..Tribuna.is..mitares; 
IV - Juízes e Tribunais eleitorais; 
V- Juízes e -1'-rilnmais-de-t-r-abaJhe. 

Seção VI 

Dos Juízes-e-+ribunaiS-do -T-r-abalho 
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Art.122- Os órgãos da Justiça do Trabalho são os seguintes: 
I - Tribunal Superior do Trabalho; 
II - Tribunais Regionais do Trabalho; 
III - Juntas ou Juízes de Conciliação e Julgamento. 
§ 1 o - O Tribunal Superior do Trabalho tem sede na Capital federal. 
§ 2° - A lei fixará o número dos Tribunais Regionais do Trabalho e respectivas 
sedes. 
§ 3°- A lei instituirá as Juntas de Conciliação e Julgamento podendo, nas 
Comarcas onde elas não forem instituídas, atribuir as suas funções aos Juízes de 
Direito. 
§ 4° - Poderão ser criados por lei outros órgãos da Justiça do Trabalho. 
§ 5° - A constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições 
de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho serão reguladas por lei, ficando 
assegurada a paridade de representação de empregados e empregadores. 
Art. 123 -Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios 
individuais e coletivos entre empregados e empregadores, e .as .demais 
controvérsias oriundas de relações do trabalho regidas por legislação especial. 
§ 1 o - Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da competência da 
Justiça ordinária. 
§ 2° - A lei especificará os casos em que as decisões, nos dissídios coletivos, 
poderão estabelecer .normas e .condições de trabalho." 

Em sua estrutura inicial, a Justiça do Trabalho dividia-se nas mesmas três 
instâncias de .hoje; .as Juntas de Conciliação .e Julgamento, os Conselhos Regionais do Tiabalho 
e o Conselho Nacional do Trabalho. A Constituição de 1946 integrou-a ao Poder Judiciário, 
como ramo especializado_ Os Conselhos Regionais tornaram-se Tribunais Regionais e o 
Conselho Nacional passou a ser o Tribunal Superior do Trabalho. 

Nas Constit11ições seguintes houve .pouca ~ação. Na .atual, àe 1 988~ .ela .está 
regulada no Título IV, Capítulo III, Seção V, arts. 111 a 117. 

Dúvidas ou sugestões, envie E-mail para imprensa@correio.t!>t.gov.br 
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