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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFI CAS DA 25a SESSÃO ORDINÁRIA DA 

QUINTA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 18 de setembro de 1996. 

Presentes os Srs. Ministros: Orlando Teixe i ra 

da Costa, Armando de Brito, 

Thaumaturgo Cortizo, Nelson 

Dahia e Milton de Moura Franç a. 

Procurador: Dr.Lélio Bentes Corrêa. 

Secretária: Dra.MÍrian Araújo Fornari Leonel. 

* * * * * * * * * * * * * * * . . . . . . . . . . 
* 

(Assume -a Presidência o Sr. Ministro Orlando Teixeira da 

Costa) 

O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa (Presidente) - Decla

ro aberta a sessão da egrégia Quinta Turma do Tribunal Supe

rior do Trabalho, do dia 18 de setembro de 1996. Srs. Minis

tros, Sr. Procurador, Sra. Advogada, Srs. servidores. A data 

de hoje é de alta significação para a Justiça do Trabalho, 

há cinqüenta anos, com a promulgação da Constituicão 

de 18 de setembro de 1946, a Justiça do Trabalho 

assava a compor o Poder Judiciário. Instalada em 1° de ma i o 
~ = =:=: 

a Justiçà do Trabalho, até 18 de setembro de 194 6, 
-- -......_ - :::::----- - _o...__ ~ ---- -=----~___.=;~ -

·ustiça administrati~a, vinculada ao Poder Executivo. 

o integrar a Justiça do Trabalho o Poder Judiciário, por dis

osição da Constituição de 1946, os órgãos que até então se 

chamavam Conselho Nacional do Trabalho, Conselhos Regionais do 

~~ : \ F AP.TOESM5 F .: ':·"""''" . 2 AH 
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Trabalho, Juntas de Conciliação passaram a ser denominados, 

respectivamente, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Re

gionais do Trabalho (no total de oito naquela ocasião ) e Jun-

I 
tas de Conciliação e Julgamento. A presidência da Justiça do 

Trabalho, nessa fase de transição, ficou a cargo do Ministro 

Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, homem de extraordinária 

inteligência e lucidez, que até aquela oportunidade fora o 

dirigente máximo do antigo Conselho Nacional do Trabalho. Ge

raldo Montedônio Bezerra de Menezes possibilitou que se fizes

se tranqüila transição da fase administrativa para a judiciá

ria. Mantendo excelente relacionamento com o Poder Executivo 

daquela época, então exercido pelo General Eurico Gaspar Du

tra, sua influência foi decisiva para a edição, no início do 

ês de setembro de 1946, do Decreto-lei que estabelecia de 

1\ forma programada toda a adaptação a realizar-se. O Tribunal 

Superior do Trabalho foi instalado em sessão solene, realizada 

no dia 23 de setembro de 1946 e presidida por Geraldo Montedô

nio Bezerra de Menezes. A primeira composição deste Tribunal 

foi integrada pelos seguintes Ministros: Presidente - Geraldo 

ontedônio Bezerra de Menezes; Vice-Presidente - Manoel Alves 

Caldeira Neto; Membros togados - Astolfo Henrique Serra, Del

fin Moreira Júnior, Edgar de Oliveira Lima, Edgar Ribeiro San

ches e Júlio de Carvalho Barata. A representação classista 

apresentava-se da seguinte forma: Empregadores - Oséas Mota e 

aldemar Ferreira Marques; Empregados - Antônio Francisco Car

valhal e Percival Godoy Ilha. Dos nomes anteriormente mencio

nados, chegaram a exercer a Presidência do Tribunal Superior 

do Trabalho, além de Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, 

anoel Alves Caldeira Neto, Astolfo Henrique Serra, Del f in 

ore ira Júnior e Júlio de Carvalho Barata. Esse fato, hoje 

relembrado em seu cinqüentenário, possui, portanto, inestimá

el importância para a nossa Instituição. Assumimos, com a 

integração da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário, grande 

responsabilidade, mas em contrapartida também fomos enalteci

dos pelo trabalho da jurisdição que exercemos. É motivo, pois, 

de grande satisfação, para todos nós que atuamos nesta Justiça 

speciali zada, este evento. De acordo com a deliberação do 
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egrégio Órgão Especial, esta data, que se reveste de caráter 

tão especial para a Justiça Trabalhista, deverá ser comemorada 

oportunamente, já tendo sido autorizada, inclusive, a cunhage 

de uma medalha comemorativa a ela alusiva. Expresso o meu in

teiro contentamento por rememorar esse relevante acontecimento 

e, especialmente por registrar a magnitude do trabalho reali

zado por Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes em prol da jus

tiça do Trabalho. Conheci-o quando eu era Presidente de Junta 

de Conciliação e Julgamento em Belém, Estado do Pará, por oca

sião de sua visita àquele Órgão, como Corregedor-Geral da Jus

tiça do Trabalho, cargo que ocupou após o término dos respec

tivos mandatos como Presidente desta egrégia Corte. Desde en

tão tenho sempre mantido uma relação muito afetiva com Geraldo 

ontedônio Bezerra de Menezes. Por recomendação do egrégio 

Órgão Especial, devo encontrar-me amanhã, dia 19/09/96, com o 

inistro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, hoje residindo 

na cidade de Niterói, a fim de com ele realizar uma entrevis

ta, que certamente se inscreverá na memória histórica deste 

Tribunal. Esse encontro, portanto, para mim, será extremamente 

gratificante. Importa novamente enfatizar a relevância do pa-

el desempenhado pelo Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de 

enezes na fase de transição da área administrativa para a 

judiciária, principalmente ao elaborar e obter a edição do 

Decreto-lei mediante o qual alcançou-se a perfeita adequacão 

da Justiça do Trabalho aos seus novos quadrantes como órgão do 

Poder Judiciário. Destaco, pois, a brilhante atuação desse 

insigne magistrado na implementacão e desenvolvimento da Jus

tiça Trabalhista, devendo-se ressaltar a contribuição que ain

da hoje oferece, apesar de sua elevada idade, em razão da au

tor idade moral que detém neste País. É um dos grandes nomes 

desta Nação, ilustre cidadão e digno homem público. Tenho pelo 

inistro Geraldo ~ontedônio Bezerra de Menezes profunda admi

ração. E a admiração que neste momento manifesto constitui, 

decerto, a síntese do pensamento de todos os membros desta 

Casa. Após fazer esse regist.ro, peço a autorizacão de meus 

eminentes colegas para que as palavras ora pronunciadas seja 

osteriormente traduzidas pela Subsecretaria de Taquigrafia e 
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encaminhadas ao Exmo. Sr. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra 

de Menezes. É a proposta que submeto à egrégia Quinta Turma. 

Posso considerar aprovada? (Pausa.) Aprovada a proposta da 

Presidência. Ministro Armando de Brito, V. Exa. deseja fazer 

uso da palavra? 

O Sr. Ministro Armando de Brito - Sr. Presidente, as palavras 

de V. Exa. dispensariam como dispensam que nós outros ocupemos 

para cuidar do mesmo assunto. Apenas quero reforçar a admira

ção também que nutro pelo ilustre Ministro Geraldo Montedônio 

Bezerra de Menezes, com quem quase estive em época recente no 

Rio de Janeiro. S. Exa. encontrava-se adoentado, mas os dois 

filhos estiveram comigo. Gostaria também de me associar ao 

júbilo pela comemoração dos cinqüenta anos de institucionali-

zação da Justiça do Trabalho, como órgão do Poder Judiciário, 

evento tão bem enaltecido por V. Exa. De sorte que associando

~e aos registros deixo reafirmada também a minha satisfação de 

conhecer Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes e, agora, vi

venciar um órgão do Judiciário cuja entronização se deu há 

mais de cinqüenta anos. É um fato histórico, portanto. Era 

apenas isto, Sr. Presidente. Obrigado. 

O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa (Presidente) - Minis

tro Nelson Daiha, V. Exa. tem a palavra. 

O Sr. Ministro Nelson Daiha - Excelência, quero cumprimentá-lo 

pela feliz lembrança deste registro, traduzindo a história da 

Justiça do Trabalho no País e lembrando uma frase muito impor

tante para os nossos dias: "Quem não tem passado, não sabe 

reverenciar o futuro". Acoplado a esta informação muito nobre, 

~uito importante, associo-me ao registro feito, dizendo da 

!minha tristeza, hoje pela manhã, quando, ouvindo o programa 

Bom-dia Brasil, o colunista social, Sr. Ricardo Boechat, fez 

referência à Justiça do Trabalho como uma das Justiças mais 

caras do País, representando uma despesa de dois bilhôes e 

duzentos milhôes de dólares, que é a despesa que provoca o 

Judiciário trabalhista. Entendo que é uma informação distorci

da, porque, na medida em que a pessoa passa um informação de 

custo e não traduz o benefício, não dá uma informação correta. 

A Justiça do Trabalho nestes cinqüenta anos tem prestado 

] 
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relevantes serviços ao País, aos brasileiros, e acredito que 

ainda vá prestar por muito tempo. Meus cumprimentos a V. Exa. 

I 
pela lembrança e o carinho especial ao nobre autor da criação, 

que foi o primeiro Presidente da Justiça do Trabalho. Meus 

parabéns. 

o Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa (Presidente) - Tem a 

palavra o Ministro Milton de Moura França. 

O Sr. Ministro Milton de Moura França - Quero também me asso

ciar a louvável iniciativa de V. Exa. e dizer que ainda recen

temente recebi vasta documentação enviada pelo Dr. Geraldo 

Bezerra de Menezes, filho do homenageado Ministro Geraldo Mon

tedônio Bezerra de Menezes, onde se destaca invejável currícu

lo de sua vida profissional e, em especial, sua importância no 

âmbito do Judiciário Trabalhista Brasileiro. Portanto, nada 

mais justa e oportuna a homenagem. O Judiciário trabalhista 

ganhou sua autonomia com a Constituição de 1946. Até então era 

um simples apêndice do Executivo. Sua trajetória, durante es

tes 50 anos está a evidenciar sua importância, não obstante 

seja alvo de algumas críticas. Cumpre seu relevante papel e, 

no contexto do Judiciário, destaca-se pela razoável agilidade 

na solução dos milhares de processos, mesmo enfrentando as 

~ais diversas dificuldades. É a justiça especializada que jus

tifica sua criação, embora se faça necessária uma modificação 

em sua estrutura e competência para atender a nova realidade 

da relação empregado e empregador e suas entidades representa

tivas. Associo-me portanto, a justa homenagem que V. Exa. 

presta ao Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, ho

menagem que traduz a gratidão e o reconhecimento de todos que 

integram e convivem com a Justiça do Trabalho, àquele que foi 

seu primeiro presidente e batalhador pela sua integração no 

âmbito do judiciário brasileiro. 

O Sr. Ministro Or~ando Teixeira da Costa (Presidente) - Com a 

palavra o Ministro Thaumaturgo Cortizo. 

O Sr. Ministro Thaumaturgo Cortizo - Não tenho mais nada a 

falar, a não ser associar-me à manifestação de v. Exa. e dqs 

demais Ministros desta egrégia Quinta Turma. 
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O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa (Presidente) - Com a 

alavra o Sr. Procurador. 

o Sr. Lélio Bentes Corrêa (Procurador) - Sr. Presidente, Srs. 

inistros, ilustres serventuários, desejo me associar às home-

nagens aqui prestadas com dupla fundamentação: em primeiro 

lugar, como representante da Instituição que, criada com a 

Justiça do Trabalho nessa fase administrativa, tem tido o pri

vilégio de testemunhar a evolução e a importância deste Órgão 

ara pacificação social. A Procuradoria do Trabalho, e poste

riormente o Ministério Público do Trabalho, tem presenciado a 

importância desse trabalho desenvolvido pelo Judiciário traba

lhista na composição de conflitos. E não fosse essa Justiça do 

Trabalho que, infelizmente algumas pessoas menos informadas, 

como ressaltou o Ministro Nelson Daiha, pretendem desqualifi

car, acusando-a de inerte e cara, em verdade sabemos que é a 

única proteção que se oferece nos longínquos rincões deste 

País. Tive a oportunidade de encontrar o Ministro Orlando Tei

xeira da Costa, quando S. Exa. exercia a função de Corregedor-

111 Geral da Justiça do Trabalho em Rondônia, quando lá era Procu

rador, e lá pude avaliar a importância da Justiça do Trabalho, 

numa cidade como Ariquemes, onde duzentos trabalhadores fora 
--- ~ 

vitimados fatal~ente em acidentes em minas de extração de es

tanho. Tive a oportunidade de verificar a importância da Jus

tiça do Trabalho no interior de Alagoas, onde a lei que impe-

rava até a instalação de juntas de conciliação e julgamento 

nas localidades mais distantes, era a lei da força, do abuso, 

do arbítrio, portanto, associo-me institucionalmente e pesso

almente a essas homenagens. O motivo pessoal que aponto é o 

fato de ter sido também serventuário da Justiça do Trabalho, 

neste co lendo Tribunal Superior, cqmo Asse&sQL do Ministro 

e ter tido uma das épocas mais felizes de 

de ter na minha vida. E, 

também, associando-me às homenagens ao Ministro Geraldo Monte

--; dônio Bezerra de Menezes, na qualidade de seu conterrâneo, 

visto que também nascido na cidade de Niterói, no Estado do 

Rio de Janeiro. Era o que eu tinha a colocar, Sr. Presidente. 

TST- 11116029 



• 
f . . 

-

[ l 

TST 11116029 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

18.9.96 EM/MJ 9,00/05 Sa. Turma 7 

O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa (Presidente) - A Sra. 

~dvogada quer fazer uso da palavra? 

A Sra. Stella Maria F. de Castro (Advogada) - Sim, Excelência. 

O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa (Presidente) - V. 

Exa. tem a palavra. 

A Sra. Stella Maria F. de Castro (Advogada) - Na qualidade de 

Advogada, militante junto a este Tribunal e à Justiça do Tra

balho, _porque sou oriunda da Décima Quinta Região, Campinas, 

onde tive a oportunidade de atuar perante juntas e o TRT, e 

agora, perante esta Corte. Quero, na qualidade de Advogada, e 

nome dos meus colegas, associar-me aos Srs. Ministros e ao 

Sr. Procurador, nessa feliz lembrança, nesse importante regis

tro que V. Exa. fez na data de hoje, uma data muito importante 

para o exercício da advocacia, para a prestação da Justiça do 

Trabalho que, indubitavelmente, vem prestando relevantes e 

profícuos serviços ao País. Não devemos nos abalar, Ministro 

Nelson Daiha, com informações de repórteres que não acompa

nham o dia-a-dia da Justiça do Trabalho e que, por essa ra

zão, 

!mente 

IExas. 

dônio 

têm uma informação que não se coaduna com o que efetiva-

acontece. Aqui registro que estou me associando a V. 

nesse momento e nesse júbilo ao Ministro Geraldo Monte

Bezerra de Menezes. Muito obrigada. 

O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa (Presidente) - A Sub

secretaria de Taquigrafia deverá providenciar notas taquigrá

ficas a serem revisadas pelos Exmos. Srs. Ministros, a fim de 

que essa documentação possa ser depois enviada, conforme pro

posto e aprovado, ao Exmo. Sr. Ministro Geraldo Montedônio 

Bezerra de Menezes. 

f: : I PAF.TDESH5R~50~00. SAH 
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Sr. Geraldo Montedônio B. de Menezes. 

· Para revisão dos Srs. Ministros: 

Orlando Teixeira da Costa 
----:~~--~--

Armando de Brito..:..-_-_----J -,.::._~~t../~~~Z:;44~~-
Nelson Daiha 

---~--~---~----. ~ 

Thaumaturgo Cortizo-+-~___.. ........... _~---

Milton de Moura França~::::;;==~==-======-~ 
Dr. Lélio Bentes Corrêa (Procurado~~ · 

' ' ~ 



RODE JUDICIÁRIO 

lus~I~A DO TRABALHO 

TRIB~AL SUPERIOR DO TRABALHO 

OF. S. s• TURMA N° 734/96 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 

Brasília, 30 de setembro de 1996. 

Em cumprimento ao decidido na sessão da Quinta Turma do dia 18 de se

tembro do corrente ano, encaminho cópia das notas taquigráficas referentes às homenagens prestadas a 

V. Exa., por ocasião do cinqüentenário da composição da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário. 

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de estima e 

consideração. 

llAiv /Vl;ta/7_;0 
MÍRIAN ARAÚJO FORNA 

Diretora da Secretaria da 

Excelentíssimo Senhor 

Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz, no 49, apartamento 601 
Bairro de lcaraí 
Niterói- RJ 

TST 11116029 
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O Sr . Ministro Orlando Teixeira da Costa - Estámos no dia J ·' 

de setembro de 1996 . Por designação do egrégio Órgão Espe c i ·1 I 

do Tribunal Superior do Trabalho , o Ministro Orlando Teixelt • 

da Costa , que faz esse registro , atual decano do TST , f o i en

carregado de comparecer à residência do Exmo. Sr . Minis tre..., 

Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, para com ele fazer uma 

gravação a respeito dos primórdios da instalação do Tribuna l 

Superior do Trabalho , ocorrida em 1946 . Encontro-me , portanto , 

neste momento , na cidade de Niterói , à rua Oswaldo Cruz , n ° 

49 , ap . 601 , bairro de Icaraí , onde reside o Ministro Geral do 

ontedônio Bezerra de Menezes . Daqui a pouco, ele será por mi 

entrevistado, para , então , podermos fixar na memória histórica 

de nossa Instituição este d~poimento , que considero antecipa

damente importante , a fim de registrar o que foi o Tribunal 

Superior do Trabalho nos idos. de 194 6. (Ministro Orlando Te i 

xeira da Costa dirigi ndo-se ao Ministro Geraldo Montedôni ' 

Bezerra de Menezes) Ministro Geraldo Montedônio Bezerra d e 

enezes, inicialmente desejo agradecer , em nome do Tr ibunal 

Superior do Trabalho , a gentileza de receber-me em sua cas a , 

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 

residindo o Conselho Nacional do Trabalho . Gostaria de sabe r 

providências tomou tão logo soube que a Justiça do Traba

iria ser judicializada pela Constituição a ser promulgada, 

ara que isto se realizasse da 

ossível . 

.; 
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O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa - Estamos no dia 19 

de setembro de 1996. Por designação do egrégio Órgão Especial 

do Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro Orlando Teixeira 

da Costa, que faz esse registro, atual decano do TST, foi en

carregado 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, ap. 601, bairro de Icaraí, onde reside o Ministro Geraldo 

ontedônio Bezerra de Menezes. Daqui a pouco, ele será por mi 

entrevistado, para, então, podermos fixar na memória histórica 

de nossa Instituição este depoimento, que considero antecipa

damente importante, a fim de registrar o que foi o Tribunal 

Superior do Trabalho nos idos de 1946. (Ministro Orlando Tei

xeira da Costa dirigindo-se ao Ministro Geraldo Montedôni 

Bezerra de Menezes) Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de 

enezes, inicialmente desejo agradecer, em nome do Tribunal 

do Trabalho, a gentileza de receber-me em sua casa , 

ara 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 

194 6, em 18 de setembro daquele ano, V. Exa. se encontrava 

residindo o Conselho Nacional do Trabalho. Gostaria de saber 

providências tomou tão logo soube que a Justiça do Traba

iria ser judicializada pela Constituição a ser promulgada, 

ara que isto se realizasse da maneira mais rápida e eficaz 

ossível. 

Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes - Em pri

eiro lugar, devo traduzir o meu reconhecimento aos DD . diri 

gentes do Tribunal Superior do Trabalho pela honra expcional, 

que, na verdade, me conferem ao ouvir-me sobre essa data que 

considero uma data magna para a Justiça do Trabalho do Brasil, 

com a instalação de uma Justiça do Trabalho integrada por com-

leto ao Poder Judiciário, antes mesmo da promulgação da Cons

tituição Brasileira de 1946. Após a interrupção natural , 

K : DI"JERSOSNOTENTR. SAM 
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quero, conscientemente, reiterar o meu agradecimento pelo ges

to, al taménte honroso, do benemérito Presidente do egrégio 

Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Ermes Pedrassani, que, 

a par desta homenagem tão significativa, quis acrescê-la com o 

fato de convidar o meu velho amigo e colega, Ministro Orlando 

Teixeira da Costa, homem que sempre dignificou a Justiça do 

Trabalho, no Brasil, para ouvir-me sobre os acontecimento s 

encionados. Dizia eu que havia ingressado na Justiça do Tra

alho em 1938, entrando em pleno exercício em janeiro de 1939. 

ale dizer: passei por uma fase em que a Justiça do Trabalho 

dirimia os dissídios individuais e coletivos do trabalho, se 

que as suas decisões pudessem ser executadas pela própria Jus

tiça. Era uma fase dificílima, em que os julgados, submetidas 

. ~ ,.r . ,,, 1 ~ Posterior
a partir de 1941, q~ando promulgada ,a tnova lei sobre a 

; J 1 .. , f I I • 

Justiça do Trabalho, passaram ··~sses julgados a se f e x ecutado s ... ' . ..... ,....,. . ,~•.) 
ela pró~ria Justiça, o que foi u~ avanç~xtraordinário . Cri-

. ) I " i ' • ' ··~"~ ' J ·t t, • • c- .. , '..- ,.. .. .,.-4, 

aram-se ,; órgãos superiores 1 , denominados Conselhos Regionai s c·L • 

Trabalho, mantido, porém, o Conselho Nacional do Trabalho , qu e 
r- (' r..--•, ! 

vinha de 1923, instituído que fora GOID . oej·etiVOS mais y i ncu la-
,... . \·· . ...-; ... . ,. ,, l , , ·~ I. . 

eGs à Previdência do que , às relações empregatícias. Eram cria-
, I ' ' •.• (I v,. ('' 

das as primeiras instituições de previdência social, . an tigas 

baixas de aposentadoria e 'pensões, mormente no r;1~~6'~'d.9 ·· ~-~rvi-
.• (I .I_ ·:...- .•;... ,..... ,,..v I I I 

ço público. E rlaquela r legislação ) primeira ~stabeleceu-se uma 
I ' I )'I t:) \ ..., 

norVla inédita, pouquissímo cpnhecida · e 'éstudada na própria 
• ' .;, ..... . , 

1 
• • • • ,. ·,r- • . , • · 1, ~ n 

d<?~t linéf br:;~s~~e~ra/ :,1 a 1 ins_ti tuição da estabili~ade I no erp, egQ i 
J t, ,r ,, t , ·, .-, l t.. • 1.,.\ ·•'(.,_~ .. ~ 1 t•"' r A"(' , , ,, • 

Ela veio dessa época. , cg~,1-~~ ~~?~.af.~ , :n.~nimo de ~~~ ~~ .. an.9.s,, 1 e_~ a 
assegurada a estabilidade no emprego, sob o / pret7xto de se 

. amparar , ec~n~micamente 1 ·u··ess~~ (C·i\ sti t~i~~é'~ ~ ~or;ue~~~" -~~ 
"' • 'f tl ,\( I, ... ~f CI t t • o f "' • 1.,.., • 

houvesse r uma 1 continuidade mui to grahde de ·~ alterações nos 

quadros empregatícios dessas r empresas de serviço púl(li co , 
... ... t .. ">til • ' ,rl l .. • \ t" ·- . I t ~ ... c:. I ~ . ,, ' 

o~~:~.~ . r Efper~u~~1. _s '?~.r"e . ~ ~a·~J?~yr~~' \ :c?~~~~ co das ihsti tuições . 
Então; essaí· estabilidade ', , d~·d'a . ~?.~ os dois anos, sujeitava a 
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o o(~ 

~~ 
""'\ I f (' .. • ) 

t ~ ·, <>. • 
(~ '-1 ,, 
!'J-

,.. • I 3 

J •. ( _.' 

l,, ,, I ' 

} 

• t•' " ) 

empresa a ~m inquérito administrativo, p ra rescindir o contra

to de seus empregados. -Esse 
1 
l nquéri to1 não ~r a processado na .. ) 

Justiça do 
1
Trabalho, e sim \p_o seio das t própria~ empresa~, có 

r· .. 'l" ~ .. I ( I' • I • f I l'... I . ' .• .. !! c, ~ ~ , L ( • r . t"', ~) ·- { I 

acesso de parte dos empregados e advoga~~os ·~ r .mr._s ~~?sseguir no 

inquérito 1 julgado contra o empregado, qualquer ·das partes t e-
,... , ~ .. J • ,_-(., •. ""-" ~ · • .,. .......... .. u.•, f' • 

ria possibilidade, • se a favor ou contra, de ir ao Cons e ll H.' 
( ' n- r- l,~ .. r- . f.. r 

acional do Trabalho. Era, portanto, um Conselho
1

qué( funci ona-

va mais como instituição de previdênc;ia, \i e ,toda matéria previ-
., , 1 , , , r· 1 · ,. 1\. , ' r 

denciária tinha a ' sua conclusão · e .apreciação no Conselho . Naci-
~ t :} 

11: , c- A~·/' Q.~;!tt.t'""À. J 
onal . do Trabalho. · Pouco antes de éu assUmir a · Presidência do 

) 
.) \-J'' ("' I 

Conselho Nacional do Trabalho, · ainda no ano de 194 6, houve, no 

Governo Linhar~s., 1 •• u~a , .. ~l~:~~~~~~ - ~e base
1 

;:ol\.~~f;se;(~~'>- ~ac~o.r:~l 
do Trabalho: a parte· da Previdência) foi\ separada do Conselho; 

,1-

~s-~~u . a conselho Nacio~a: 3~ ,l~r~v~~~r:~i~ ,,s~~ i,!!-_ ' "· (.~~-~? .. 1 cr_,i~~o . 
com o nome de Conselho , e com todos ~queles qrganismos regio- , 

o f f I , \ ' ( , f I 
1

( .., 

nais; ' como prir_neir~ 1 ~~.~~ância 1 para o julgamento da previdên-
'' ' cia. · O Conselho que funcionava com duas câmaras - a Gâmâra d e 

l • ., l 9 ' t.~ f #fr • .,- • , ... • . 

Previdência e a Câmara · d.â Justiça do Trabalho • .:.·, . passou 2 

f!mcionar apenas com a Câmara de Justiça do Trab~{~ol . A Pre-
;··'~ t •. , ':··'('''''"(r· , .. 1 \'•·"'~ ... ,e-....r 

vidência foi, portanto, i desligada' - matéria· que . era de cará te r 
\ ,. ~ ..i ' ~ ·V... • ~ ..... 

acentuadamente administrativo -f com o Conselho sendo ·um 6rgàc' 
,.. ' 

/ . 
jurisdicional e não judiciár,io. ·Este Conselho Nacional do Tra -

• I ., •.. I I ri 
alho representou · pW ·, esforço inui to -grande

1 
para a elaboração 

não só da J~7ti~,?- P?r . :rra~bal.~.~J ~~~ t.~~.:r:?.~r;t~ ~o pr\~P;,,\~ .. 12.\;(ito do 
Trabalho. l É bom nã'o esquecer que ~ uma-"C'grande ~~-fr.ãbalhista -

,.__ • ~1 ' ( ' ' • • . A", - • 

considero-a 1 uma das mais e~d:raordinárias, 
, .. .. t '-'t" 

senão a maior de 
I /0'~ G t' ~C" \\c .) 

todas · - ~oi inegavelmente ,a Lei . de 13 de maio, que aboli~ o 
I , , " J..t~ - ~-- '> , ( , ,r í( c ", I ' , , 1( • . , , 

trabalho escravo no Brasil. Nâo há lei brasileira mais signi-

ficat~va , em matéria de ~elaçpes , d~ trabalh~ J~6 .qu~ ê~saJ pois 
I, I I • f • ' f\. ' ~ • t v ', ,, I '~ ... " v . h- .,.. • ' l , I ~ "' ,.. .. ~- \ .. ......... .- .. . 

é uma, lei excepcional, a ponto de, ~m túm só artigo e não e 
. t ; f 

d~is , corp.o vinpa es.~rito , ab_ol~t' o trabalho escravo no Brasil. 
f • \ .. ,,-, • t r I' .. , \ _)• \' .......... ,.,_llrr.•~ : ~ 

Com 'outro dispositivo, que diz:" "Art. 2° : Revogam-se as dispo 
<f""' 

sições em contrário." Hoje as leis já não repetem ·esse chavâo , 
~ ~ ,, , (r .... r-~_ .. \o..,. 

orque é um verdadeiro lugar · comum, do Princípio Geral do Di-
' 

r~~:.?. ~ A ~ ~e-t, nova ~~:o.ga ... ~i~p,~~i5~~~ ~ e~,_-.contrário. ~~- l.ei ten 
um artigo f que era reduzido, limi tádO' em palavras., mas qu E:' 
\ 
traduziu o 

•1 
\ C• ( I , .. ·- ... 

,, 

anseio 

''. • · li 
f 

I . , 

de 
~ ' f' "' ,.,.. l 

um povo I debatido, discutido , durant e 
\ ~ ( ' J' t f. 1) . K: \ DIVEP.S•)$11-)TE!JTP. S•~: • . ' ! ! • ' , l ..:>\, '. ' .- •r ' c \. • -i'./ J \ ,.., ,. , ·' • 

,_l . • ·./ 

. 
I' 

(t I \'_ 

1... )''. ' . .. (.-. ....... . ., 
/ 

'.,_ ·· l 

. , ... "'' 
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\ -~ ' ) 

decênios. Ora , 
-

' l 
r·.~· .. / ~\.C ' 

' I . ' ,, (·~ 
,. \'L.'" ,·· ,,. 

J ~-,. t(. 

I 
depois da criaçãa7· do t Conselho 

I I 
alho, tivemos a 

\ I,. \»I ' . 

Lei de Acidenté de/ Trabalho, 

\ 
. l 

I . 
•' 

\ ' 
\ 

\ 

do Tra-

avança-

díssima, lei que actm~.ti_.~ . ~-- - ~~. 1f..o~sabilid de obj e ti v : ,. d~ .,. em~~~ 
gador, retirando até aquela lobrigatoriedade da prova' d~ empre-

/ /\> •e,.. / c• 
CJado de que não fora 

1 
culpado p<Dr esse., ac!dente de( trabalho . 

N l ' I • I . . • I • , •' .; r("' '1 ...... (,. " ., ' r. , < '• 
,..I f ~ • I 1 • .. '4 I , 

Tivemos outras ten~~t~~~~ ~ ~~eritativa 1 das ·3untas de ~oncilia-

ção e j :ul gamento , -por exemplo, __ foi de âmbito estadual, quando 
.• ' 'I f ' ~\ 't ' •. J I 

o Governador do Estado , Washington Luiz Pereira de Souza;~ cri-

ou as primeiras juntas de conciliação e julgamento rpara solu-
• • r • I "l "' 

I i f ;, ' ' ·' ' • ' ~I l") t l"" \,..t;l '1\ 
cionar as qu~stões nas fazendâs de café paulistas.;, Foi urr :-o 

temeridade um Governador de Estado, em meio àqueles confl.i · 

tos , propor essa criação. A reaç~o foi 1tamanha que não l o_ t <'ti 
,. ~.. .. lr•, '· · · ·· ·'• ' ·' '1 1 , · , ,., J· ,.. , . •· ~ r} 

êxito essa inicia ti và ·.' N~9 ~~~ - p~ár,1~- . aq::~ ... 9~:V~ ~~~.:~ -_1 9, cansei-
• I I I • ~~ 

entemente - ~~.~iz~r . . --~~e um homem ti~~~-: . pretendeu transforma r êl 

q~es_t~o . ~o,cial . ~~~ - . ~-a. ~ _q,~ ~~- ,J:>~)j1fc~a ,1 t' ~~~mo se pretendeu di zer 
depois de 1930 . 1 Ora, um homem que, no Governo do Estado, 

cria juntas de conciliação e julgamento, poderia ter visto a 

questão social como uma questão de polícia? Não~~nunca. ) ~oste
riorrnente houve, até 1926 , urna tentativa, no Brasil, de elabo 

ração de um Código do Trabalho. Aprovado, inclusive, na Câmara 

'. 

do~ ... ~e?yta~o-~ , chegou .-~ .. _s1e_r ~;.~;,ti~o. a_? .. ~o~~:t.o da República . 

or um extraordinário Jhomem cuj~- Jnb_me infe~i~~te ~~! u t~~apa, 
hàj e esquecido , ,.. devotado às. que,:~õe .. ~'t ~~~~~~~~-~-~~(~~.' I ~m prec~r- . 

ser do Direi to do Trabalho no ~ràsil. ·E-J..e escreve
1
u, ~ba época , 

~- "' f( C" 

um livro in ti tu lado "Legislação Social" , 1 foi .- Deputado pelo 

stado de Sergipe. Autor, de,\o<i-~ 1 ... ?1
1_ _ ~.:.~(~ -~~i?\.ã~ c-~7 .. J~(.~ '1 ·. já sob 

a égide da Constituição de 1946, ~ de um tr_ab~lho •sobre di ss í-

dios coletivos do trabalho, 'foi \relator-geral de todos os 
I I __ .. .,, .... 

recessos at~~en_~;s , ao assunto sob a _ 1~~.r~~ ~e . ,\:~~ 6 .' Esse hornen 

fel~~r;t:rlt'~ -~ ~ · ~e,~~ti~ .. : me ~~~~o<'u1 ~~ ,;~ -~~,.(· DeEf....-~do Carvalho 
eto

1 
jurista de altíssimo porte · e -a~tor-do-livro "Legislação 

do Trabalho"'' ·/ M~is r~~t:é.m~s'> -~·p;~t~~-~;~ ~; pródromos "à"essa lnicia

tiva , , 1As' ·5·~~tas de con~ili~ç-à;·' -~ ~ ifulgamento preexistirarn a 

1938. a que aludi, porque ~ouve , ~ logo no início da Revolução, 
- ' • • ' ' p...t' ..._~ ..... ~,.-" '--

utila · tentativa de criação de juntas, em 1932, .;e da~ Comissã~o 
.o,) _ .,f ,(·•· 

ista · de Conciliação e _ Julgamento para conciliar,; dissídios 

coletivos do trabalB~ :,•: Spbrev:l:-nào-fal- const-it-u~i-çã de - 194 6 , 
' .... I 

I ,. 
I 'f • ) . ' . 

t ' •• 'lo. ~, , .. ' ( l ,-, ,., 

' .. ( 'I;"' , ' 
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( } • t 
I ,, • _ , 

i . --, l . 

• : J - I \ ' .. r• ) .,, L I 

'' I 
• r 

-·~ 
j t .. I ' ', I · ' 

' .. ' ~ . 
l, I "·' I I ), •. 

I .. 

'. ' 1• ' .s ~ .. - '!~ lt" . 
. .1. . ! I 1·1 ~.:. 

'-- 1 (I 
r . ' " -,..._ .:...:· 

I \ 

/ 7 ,.{ , , C"..J/ . 
( 

,\' . 

" I/ ' •.;.r-'t . , . • '"'r·rr) ../ 

) t 

. ( ' '. 

.).. V? 

. ' 

5 

uitas iniciativas foram tomadas, mas antes 1- em face da ·per-
l ~ ' . ' f' ' I " I • ... ,· 

gunta, da 'indagação \. que me foi formulada/._,' ct~~~ ~r~·~entuar que 

não estive com o'·':, Í?~esidente , :·o grande Presidente pacificador , 
f 1 t I t ' ... ._ t , •• ·~ "1,. ... 

que ,uniu partidos antagônicos do -seu Governo, respeitou, cL 

forma ~~~pc'i~~~·ly;· -~~nsti tuição~e de seu País, assegurando à 

nossa Patri-~ J~~ - ~st19io .. . ~e "P~_z ,, ~d:(T~e;~.~l~P,~~~-~~- ~ ·- ~ .. o,~?,~~~.ns [t o , 
de respeito ·1 ao• direi to alheio. Esse mesmo Presidente, Euri c o 

, \ : f• l.' I " , • ~· t 't..., I 

Gaspar Dutra, me ,dis 'se ,mui tas vezes) que o seu anseio, 1 ante s 

da sua investidura na Presidência, seria mante~Jintegralment e 
- ~ .... ..... (', .. ,... ' ' 

toda a legislação social trabalhista outorgada DUma fase tevo-
,,..~ 

lucionária ao trabalhador brasileiro, _ r:_elo gênio político -, 

neste ponto, inegável -~o Presidente Getúlio Vargas. E assim 

foi. Não só manteve a 2fi~ legislação, ~~Jmpliou-a, aperfei-
q . r 

çoou-a , assegurando ~sse período de paz social ao País. ~r~~ 
,._ .... ç 

em conversas mantidas com S . Exa., ao tempo, ele indagava se 
' \~.f, 

avia algo mais a realizar. Já ao tempo euyaizia que a Justiça 

eu já era Pr=ocurador do Conselho Nacional do 

Trabalho - só sobreviveria como instituição capaz de assegurar 

aís' plenamente os direi~~s_dos trabalhadores, se fopse erg~~d~ 
1 tt- · -...... Co-..... · <l. ' "-~" { "'· · -- -~·· . a integraÇão no Poder Judiciário, b:t:asilei-re-..----Entãf·' o Pres i -

dente me disse que este desiderato seria alcanç~do ~~ seu go -
<J- <... { r. "' /' ., ,~ ..... ..,., .. '"f '-J r ... r-.,...:. .... 

verno. Tão logo me convidou para ser -Presidente do Cons elh· · 

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

estives~e , a,:en:~ . .. ~~,s '-~e~~te.~ da t'~~~léi~N~~~?~l Consti-
tuinte, acompanhando essa evol ção,- ou-sejar (~ elaboração das 

normas (,~o_n~~~ ~~cionais pertinentes ao Poder Judiciário, sobre

tudo, e \às garantias a serem outorgadas ~u-~an~ida~ aos traba

lhadores brasileiros . Quanto à posição (da Justiça do Trabalho, 
" "" ,. lt '. . t:' • , , i c- # .. , ., ( - ' .. ('t \ 

figurava como órgão . do §etor economico. ---
( 

sabem todos J f1U~1 ela 
I ~'.> •• '" ~ .., 

Ela não estava integrada ao Poder Judiciário; tanto assim é 

que assistimos a famosa polêmica entre Oliveira Viana e Valde

ar Ferreira no tocante ao posicionamento da Justiça do Traba -
' ~fV"'l. ' ...- t_,J1'/) .J .. ·f > ·; 't~, 

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

tese da integração da Justiça do Trabalho no Poder Judici ár i o , 

o outro , o famoso e digmo. Professor Valdemar Ferreira, mai s 

ri vatista que devotado ao direi to público, Presidente d.t 

Comissão de Justiça da Constituição de 1934, defendia a tese 
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da separação; que a Justiça do Trabalho continuasse, mas como 

Justiça integrada à ordem econômica. Ora, sem embargo/ dos 

esforços que todos os juízes empreendiam, no sentido de pres

tigiar a Justiça, ninguém pode aceita r, em sã consciência, 

s?.~r~tupo 1 ~u~~ f~~ ~ ) ~~tes da ?ondição, Juiz do Trabalho, que 

viveu 
1 
todas as deficiências .rJ!e .. \. ~~~ · --~y~sJ~i~a/ 1-~~da com caráter 

arcadamente administrativo,- umàroecfsão . de ,-~~~~r~a .. g,-;~~~ri_da 

or um Ju~~- ~-~ner. submetida a ·~~ c~~7~~~~ .. ~ ~~~.;~ ,.?~l~~'., u:n.:.Mini s t r o 
de . E,stag<?,- a_voc~':~ - ~ s,i l,· ,· ~r:d~pendentemente de 7ecursos, A a vo-

- I ' \ ' I i\'"'7-' ú> 1}.-~j r •·• ) •' 
cação é isto: € a chamada a si , para a solução de um 0probl ema . 

Ele
1 

·~·~~-cava decisões da ·1'
1
unta, para al terá-la~-~~a~~ê-,Í·~--.-~~ ree-

:.1 :• r · -~ I •'\ ~ 1~, .,i' l' ., . ... -' /·.. :p'\1.1 . 

xame que fizesse cunho marcadamente administrativo . Pel · 
I 

~. 

amor - ~~ ':~·e .':t~_ ! ,. ~n,tende~' de outr~ -t/ f?{ l\ f . significa entend_~~ . o 
impossível. Em 1941, na verdade, ( houve uma alteração. Es sa 

avoca tóri'a 
1
- desaparecéu ~- criaram-se ~. órgãos intermediários, ou 

( ~I • .,, i , •• 

seja~·· os tribunais," os Conselhos Regionais do Trabalho., Que - .. - -
eram os Conselhos em toda a sistemática jurídica do País? Era 

·I ~ 
tribunais? Não . e nunca o foram. Não havia nenhum- ~ribunal que 

funcionasse como ~onselho no País. O Conselho é um órgão ju-
"'' f h C \ 

risdicional e jamais judiciário. De . uma - decisão -pro~erida · pel o 
\ _ ,.·~ .. _Ç' , t ~ t . ' . 

Conselho Regional cabia recurso: da decisão da junta tpara o 

Conselho Regional; Do Conselho ~egiona~ para o Tribunal Sup e

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

tes da criação do Tribunal. Mas , o Conselho Nacional do T rab~

lho funcionava
1 

como foi .dito! antes de 1,..946, {~·d·erl ' ~~~ forma h í-

rida; tinha uma câmara dÂ: Previdência e uméf f âma_ra da Just i ca 
('..h \ • • ( } ' 't I o ... ( • f a 

do Trabalho. Dizer-se que este Conselho; 
1
e.ra' _um co~~ e lho · j pdi -

~ 1'~-" -~ J .i ...... , 1 ' ·~ s~ ... u /' 1. 

ciário
1 

que integrasse o Poder Judiciário, , sp quem Aão quer ver 

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

órgão jurisdicional; ~ .en ~~7- ~ ~~~~ ,.~~.a: câmaras, uma da Previ
dência - esta á mafs acentuadamente administrativa ainda, mas 

julgando as questões de previdência, não como órgão judiciá

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

sua integralidade, na sua contextura plena, tenha-se instituí-
, ... ,. ~t • ·r ..... . ro 

dO em 1941. É um absurdo insistir-se nesta tese. Não seria eu, 
' . ~ r··. 

um dos que caminharam neste inicio de jornada. ,\ ....-qu~~ec~.~hefle o 

esforço inaudito, o esforço extraordinário, t> a dedicaÇão d esse s 

'., { ' •· r ~. "~ 
I I 

r ' r .• , r ' . ';'/ 
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' ~ .. . 
(' t"v'\~ Q" ' 

juízes, que eram nomeados por dois anos, recebi am\' ]ettons de 

resença, j ettons no . ~~~~mo de C:t$ 40, 00 p~ . vinte sessões, 

demissíveis ad nutum, que figura de magistrad6/\ .-esstr'r Susten

tar-se essa tese é o maior, o mais completo, o inqualificável 
.. ·" ,v, ·r- . ' 

absurdo histórico e jurídico. / Ent'ãa>, seguindo i determinação 
) " r 

do · Presidente .,~u!='.~_c? r . ,y.a9_Pa,~ I?Y.J::,ra, coloquei-me em contato co 

os responsáveis ·pela elaboração da parte relativa ao Judi ci~-

rio e sobretudo à Justiça do Trabalho. O nosso colega de PLo 

curadoria , Senador Atílio Vivacqua, homem de sensibil idad· 

jurídica extraordinária, homem def uma , dignidade absoluta, 1 ho-- - ___ ,..,...- -- -
em que hoje é patronímico de um município do Estado do Espí-

rito Santo, cidade ~ Atílio Vivacqua, este homem pediu-me , 

nos primeiros contatos, que redigisse um memorial mostrando 

quais, na plenitude, as reivindicações da Justiça do Trabalho . 

Esse memorial foi feito. Esse fato foi descrito no meu livro, 

"O Direito do Trabalho na Constituição Brasileira," que, mercê 

de Deus, mereceu louvores - não digo isso vaidosamente, digo 

ela minha paixão pe+a causa da Justiça do Trabalho - de Nere u 
• r • I I ( 

Ramos , -que presidia a Assembléia Nacional Constituinte; d" 

Senadores , professores universitários, Deputados Fede rai ~ , 

Ermes Lima e tantos outros, mostrando que aquela expli ca cà'"' 

dada por mim sobre a evolução do Direito do Trabalho ~ da Jus-

instituição autônoma, tiça ;do Trabalho, 
l 

retra to como era -o 

erfei to de todos os debates constituintes.. Tenho todos, i n -
• ...,, .. l I ,, / r ~ ~ .. '\ '_,~ 

em artigos de·. t:onsti tuintes dess; .é~o~;;, d ~e .., ~~~~r_o 

inistros da Justiça dessa época reconhecendo iss~ inclusive 
,., 

do Pres~dente da Assembl~-~~-~:. -~~tituint :..:_; Ora, neste 

eyforço, que fiz eu? ~Sentindo que se \apr?~imava -a .- conclusão 
,,. '-. ll• \.ij ~.A·(:l ~ .... . ·-

dC?S~.- ~:~.b~~h~s constituintes, . ~~~v_e.~ ,u:n ,~ro~-~-~of~~ ..... ~~~ha autoria 
ao Presidente da República,

1 
que pediu, entlão, c para assiná-lo, 

I l\\U 11"' ··J ( )'l_..t l' '0- A• ;) 

que fosse ouvida uma Comissã'o const1 tuída do Consultor-Geral 

da República , do Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho, 

do Consultor Jurídico do Ministério( ? .a. -~~;t.~ç~.( ~p~_? ( ~~e.~iden te 

da Comissão de Legislação da ~~~l~.I~_~a Constituinte; Apresen

tei este trabalho e, em reunião /no Palácio do Governo, ofereci 
't ' I • 

uma · 'cota a cada um dos membros, eu, o autor - do- projeto e es~.:1 

figura. Quando acabei de lê-lo, depois de tê-lo distribuí do 0 
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todos , não houve um único reparo à proposição feita. Foi el a 

aprovada ipsis verbis, ipsis virgulis, nada, absolutament e 

nada; sofreu alteração. ~~ .. ~~a~.~o" o>- )~;s~~~~E(~ República se 

aproximou da Comissão, , todos declarfam ~ "O projeto está com-

leto". Qual seria a conseqüência maior desta disposição do 

Presidente , que assinou o Projeto do Decreto-lei no mesmo dia? 

É bom lembrar que o Presidente da República, antes da vigência 

da Constituição Federal de 1946, exercia, através de decretos

leis, o Poder Legislativo. A legitimidade do ato jamais f oi 

osta em dúvida. Por quê esta premência, sobre a qual mu it as 

vezes troquei idéias com o Presidente da República? Se a l ei 

não fosse promulgada antes da Constituição, nós nos suj e i ttt -· 

riamos, obviamente , legitimamente, às determinações da Ass em-

léia Ordinária; a Constituinte se transformaria em uma l egi s

lação ordinária. E seria elaborada, em pleno Parlamento, uma 

legislação que não saberiamos as diretrizes, embora viessem a 

ser diretrizes constitucionais. Então, pode-se prosseguir à 

Justiça do Trabalho com uma continuidade histórica extraordi

nária. O Presidente da República fez questão de acentuar que 

não transformaria a Justiça do Trabalho, assinando o Decreto

Lei n° 9.797, de 09 de setembro de 1946, num "cabide de empre

gos ". Então, dizia-me que eu seria o primeiro Presidente do 

Tribunal Superior do Trabalh?, mas queria que eu aproveitasse, 

se possi vel, todos os Juizes, caso fossem compenetrados nos 

seus deveres de magistrados. Não sujeitaria a Justiça do Tra-

alho, que surgia numa Instituição já comprometida com empre

guismos e etc. E o que houve? O Tribunal Superior do Trabal ho , 

todos os membros do Conselho Nacional do Trabalho, as instân

cias minhas e com aplausos do Presidente, foram mantidos . Os 

Juizes dos Tribunais Regionais do Trabalho, todos foram manti

dos. Aqui, está uma das figuras excepcionais da Justiça do 

Trabalho no Brasil, que percorreu todas as Instâncias: a Pri-

eira, a Segunda, o Tribunal Superior do Trabalho, dando ful

gurações do seu conhecimento juridico, na sua injeção, do seu 

espirito de justiça, à nova magistratura: Dr. Orlando Teixeira 

da Costa. S. Exa sabe disso, porque foi um dos primeiros Jui

zes do Trabalho Presidente de Junta, por concurso, na forma 
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rescri ta pelo Decreto-Lei assinado. Dizer-se que não houve 

alteraç ã o . Como? Os Presidentes 'de Junta eram temporários. 

p ó s 1941, passaram a ser efetivos; não vitalícios, e sim efe 

tivos. Mas não tinham o ingresso através de concurso. Ent ão , 

todos os padrões sérios, de moralidade, mantidos pela Justi c 0 

c omum, foram trazidos para a Justiça do Trabalho. Assegurou- s e 

a carreira do magistrado na Justiça do Trabalho. Promoçã o po' 

erecimento, por antiguidade para os Tribunais Regiona i s . E, 

dentro da tradição brasileira, os Tribunais Superiores erat" 

tidos p o r livre nomeação. Não podíamos pensar em modificar , 

com uma nova justiça, esse hábito da justiça brasileira. Es sa 

justiça c riou o Decreto-Lei, a autêntica magistratura do Tra-

alho com o ingresso por concurso, assegurando-se aos seus 

integrantes a inamonibilidade, a independência, todas aquela s 

garantias outorgadas aos Juiz da Justiça comum. E mais: em vez 

de manter-se o nome, vejam o absurdo, os Juízes dos Conselhos 

Superiores eram Temporários, nomeados por dois ou três anos. O 

Conselho Nacional do Trabalho com Juízes Temporários, quando 

ui to uma recondução. Ora, como poderia ocorrer isso, se o 

Juiz da Primeira Instância era permanente? Então, eles passa

ram a ser o s grandes estudiosos, porque a sua vida estava vin

culada àqueles problemas. Os outros eram juízes nomeado s por 

dois, por três anos. Mas isto não significa o desconhec i men t c 

de que foram homens totalmente dedicados à causa da Justi ç a do 

Trabalho, que eram homens a quem a Justiça do Trabalho d eve 

uitíssimo neste País. Todas as Instituições têm seus estágios 

naturais, evolutivos, de progresso, de caminhar para frente, 

de aperfeiçoamento. Foi o que se deu com a Justiça do Traba

lho. Então, instituído o Tribunal Superior do Trabalho, como 

autêntico Tribunal, respeitabilíssimo a todos os títulos. Co 

o próprio Supremo Tribunal Federal, quando da minha investidu

ra na Presidência, a primeira preocupação que tive foi o de 

desfazer este mal-estar, esta não compreensão da grande fin a

lidade da Justiça do Trabalho como sendo a mantenedora da pa~ 

social no Brasil. Eram costumes novos, hábitos novos, uma c i 

vilização nova, era uma angústia de milhões de brasileiro s qu e 

viviam marginalizado s, sem uma integração na vida coletiva . 0 
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Direito do Trabalho foi isso: tentou favorecer, como na fras e 

célebre de um Gallart Folch, um Cios pioneiros do direi to do 

trabalho da Espanha, que procurava assegurar com uma superio

ridade jurídica essa inferioridade tremenda dos trabalhadore s . 

ão era a justiça protecionista; protecionista era e tem d e 

ser a legislação trabalhista. Já o Magistrado está eqüidistau

te das partes, ele aplica uma legislação protecionista, mas l 

juiz não pode ser transformado num juiz protetor desta o u da

quela parte, tem de manter o equilíbrio social para garantir a 

dignidade humana do trabalhador e a liberdade de iniciativa 

dos empresários. Estes são princípios básicos que norteiam a 

atuação da Justiça do Trabalho no Brasil e sempre o foi. Por 

isto é que, até hoje, institutos sujeitos a discussões perma

nentes mantêm-se intactos. Vejam o problema do poder normati

vo. Qualquer governante que assuma as rédeas do poder tra z 

consigo uma mensagem nova pensando que vai descobrir coisas 

ara o bem da sua pátria, mas, quando precipitados, quando não 

se detêm seriamente sobre os problemas nacionais resolvem in

culcar a Justi ç a do Trabalho, culpa dos seus fracass o s, da s 

suas desorientações sociais e econômicas. O que seria dest " 

Brasil se não tivesse uma Justiça do Trabalho apaziguadora , 

voltada à paz social sujeita a esses ideiais da doutrina s oci

al católica que quer ver a concórdia entre os homens, emprega

do ou empregador, mas não quer ver a exploração de uma classe 

or outra ou a tentativa de uma subversão social. Pobre gover

que não compreenda os ideais da Justiça do Trabalho que são 

paz, de conciliação, de harmonia, de criar um ambiente pro

ício ao progresso dentro dessas linhas em que foram formados 

e cristalizados seus ideais, de maneira os dissídios coletivos 

do trabalho. Ora, meu Deus! Ainda há pouco, tentou-se, no de 

correr desses últimos anos, retornar àquela idéia de se cria r 

um homem capaz de dirimir os dissídios coletivos; voltávamo~ 

ao século passado em que empregados e empregadores, diante do~ 

impasses para solução própria dos conflitos queriam solucioná 

los através de árbitros. Arbitres como? O árbitro não tem po

der de instituir uma norma, a qual pode ser desobedec ida , a 

justiça não. A justiça age como um árbitro. A primeira solução 
K: \DI VEP.S0SIO TEIITP .• S;.n 
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dos dissídios coletivos . . . Sou autor de um trabalho em tercei

ra edição, "Dissídios Coletivos e· Direito de Greve" , de tre

zentas e tantas páginas, fruto de toda uma vida de estudos, de 

toda uma experiência vivida , experiência que teve ressonânci a 

no estrangeiro a ponto de um dos maiores juristas da Itália, 

Professor da Universidade de Turim, se não me falha a memória, 

Professor Ricardo Richard , dando-me a honra na maior revist a 

de trabalho do mundo, a revista do trabalho de Roma, "Di ri t o 

del Lavoro", escrever um longo estudo de vinte páginas s obre a 

contribuição da doutrina brasileira à solução dos dissídi os 

c oletivos do trabalho, louvando irrestri tamente a inicia t i ,, 

do legislador constituinte brasileiro que, em termos induvid(~

sos , reconheceu o poder normativo da justiça do trabalho . Não 

há de ser retrogradando, não há de ser voltando-se a uma l e

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

aís, ainda , com ânsias tão grandes de desenvolvimento econô 

ico e social abra mão de suas prerrogativas de assegurar a 

az social, de manter um equilíbrio social , ficar sujeito 

àqueles primeiros passos da incorporação em todas as legisla

çôes do mundo de normas de amparo ao trabalhador. Este retro 

cesso é que entristece os brasileiros conscientes e apaixona

dos pelos destinos do país , não aqueles brasileiros imedia t i s 

t as que vêem interesses próprios muito acima dos estilos na ci

onais. Não quero ferir outros pontos do problema brasilei r o ~ 

que sou voltado . Pretendo publicar um livro sobre os inté r p re

tes do Brasil - o livro já está pronto , apenas estou à p rocu r a 

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

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

dos aqueles que tiveram o seu espírito voltado para os proble

as sociais , para os problemas que angustiam os responsáveis 

elos nossos destinos. O posicionamento do Brasil , na época 

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

trocesso em que passamos a atirar pelos ares construçôes sóli

das , que têm prestado ao País serviços inestimáveis . Vamos nos 

atirar às experiências tresloucadas - é o termo - quando s e 

retende instituir como coisa permanente os contratos provisó 

rios de trabalho? Isto me angustia e entristece , me faz passar 
K: \D I VEP.S(•S ift"''TF:f!Tf . .:- . , , 
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até mal de saúde. Não é possível! Corno sujeitar o povo brasi

leiro, que é digno de melhor sorte~ a isto; a que ele não par

ticipe mais da cidadania brasileira, a que não possa mais 

constituir família. Ai do homem que para constituir família 

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

família é urna instituição permanente, garante os destinos de 

urna nacionalidade. Não há de ser com essa legislação e xpúrea , 

a todos os títulos condenáveis, incompreensível, que podemos 

archar para um futuro a que merece o nosso Pais. 

Ministro Orlando Teixeira da Costa - Ministro Geraldc' 

ontedônio Bezerra de Menezes, o Tribunal Superior do Traba lll 

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

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

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

alrnente integrado ao Poder Judiciário pela Constituição Fede

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

desse mesmo ano. Gostaria que o Senhor narrasse corno transcor

reu essa solenidade de instalação. 

O Sr. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes - Ante s 

de responder, com imenso prazer, à pergunta formulada p o r V . 

Exa., faço questão de acentuar que o Decreto-Lei, prornul gadt 

em 9 de setembro de 1946, deu expressamente, nos seus disposi

tivos, garantias amplas aos magistrados brasileiros, equiparou 

os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho aos Mini stros 

dos demais Órgãos Superiores da Justiça do Brasil e d i spôs 

inclusive sobre os vencimentos e demais garantias. Note- se 

que, ainda aberta a assembléia constituinte, embora ultimada a 

elaboração constitucional, não houve urna única voz discordan

te, seja na assembléia constituinte, seja na assembléia ordi

nária que a sucedeu, não houve um único pronunciamento contrá

rio a qualquer dispositivo desse Decreto-Lei. É válido ressal

tar que lá estavam presentes os partidos oposicionistas, todas 

as agremiações partidárias e não houve urna voz, de partido 

trabalhista ou outros equivãlentes, que se erguesse; pelo con

trário, eles sabiam que esse diploma legal visava_ à garantia 

da paz coletiva. Ninguém teve por escopo outro objetivo s enão 

esse. Ele foi aceito por inteiro e foram feitas as designações 
K : I DIVEP ~·;~li:·TE " I:f . .. • 
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aseadas nesse Decreto-Lei, porque ninguém poderia nomear que 

quer que fosse sob o fundamento de uma norma constitucional 

que não era bastante em si, que impunha uma pré-legislação, 

uma legislação complementar . E esse Decreto-Lei , embora ante

rior , servia inclusive para· dar possibilidade à implantação 

imediata, como foi feito, da Justiça do Trabalho com todas , 

todas as características da Justiça comum . Agora, antendendo à 

indagação do Ministro Orlando Teixeira da Costa, que é umtt 

o rdem . .. 

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

relatasse sobre a sessão de instalação do Tribunal Superior do 

Trabalho. 

O Sr . Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes - Tive 

uma preocupação incontida de não dar à instalação do Tribunal 

Superior do Trabalho um aspecto solene ; minha preocupação mai

or era que a Justiça do Trabalho se impusesse pelo esforço de 

seus componentes. Pelas garantias outorgadas a seus componen

tes , era preciso dar de si tudo quanto possível para impor-s e 

à opinião pública , então é que foi feita a reforma regimental: 

ajustar o regimento do Tribunal Superior do Trabalho à novtl 

realidade da estrutura da Justiça do Trabalho no Brasil. I sso 

foi feito com êxito extraordinário , mas ao próprio tempo fomo~ 

impondo orientaçôes . Não era possível que surgisse uma jus t ica 

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

neste ponto , meses após começaram a surgir algumas críticas -

era somente presidente do Tribunal e não da Justiça do Traba

lho do Brasil. Entretanto , venci essa resistência , coloquei-me 

resente junto a todos os Tribunais Regionais para que eles 

ultiplicassem esforços a fim de que a instituição Justiça do 

Trabalho não sofresse o impacto de uma indiferença por parte 

de seus integrantes . Foi instituído o Corregedor Geral da Jus

tiça do Trabalho , ora , então deveria ser apenas Corregedor do 

Tribunal Superior do Trabalho . Todos os presidentes dos tribu

nais, todos os órgãos de segunda instância aplaudiram, sem 

sombra de dúvida , essa atuação unificadora , essa orientação 

construtiva de uma Justiça do Trabalho que não se desagregass e 

nos seus primórdios . Mercê de Deus , eu diria que em todos o s 
1: : \ Dl \"Ef.:" . •: - ~ · · · • 
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eus relatórios , a par dos dados objetivos sobre o funci on a 

ente do Tribunal Superior do Trabalho , levávamos ao grande 

úblico o conhecimento das atividades dos Tribunais Regionais , 

da preocupação inclusive com a posição dos juízes de direi to , 

orque tínhamos cinqüenta e quatro Juntas de Conciliaç ã o e 

Julgamento no Brasil; hoje há Estados que possuem maior número 

de Juntas que haviam em todo Brasil à época. O que isso sign i 

fica? Um vazio, no Brasil, das atividades judicantes contra o 

trabalho , porque foi outorgado , e acertadamente , ao juiz d e 

direito , onde não houvesse Junta , competência para dirimir as 

questões trabalhistas , estão nos meus relatórios as providên

c ias que tomamos, multiplicamos , e muito, o número de revistas 

no Tribunal Superior do Trabalho que, desde o primeiro número , 

deixou de ter o mínimo caráter administrativo, mas sim o cará

ter de uma revista de Tribunal Judiciário , nada de espaços de 

residentes , de chefes de seção , de chefes de departamentos , 

absolutamente nada. Só figuravam matérias jurídicas nas re v i s 

tas , desde o primeiro número já se sentiu isso . Providenciei 

de imediato a remessa às Juntas, aumentando-lhes a divulgação 

em mais dois mil exemplares para serem remetidas as revistas a 

todos os juízes de direito que tivessem uma atuação maior no 

c ampo dessa delegação de poderes judicantes . Isso está nos 

relatórios: o êxito dessa medida , o entusiasmo dos Juízes de 

Direito que , com essa iniciativa , passaram a julgar com uma 

visão mais moderna , mais ampla, com descortino suficiente para 

operarem como Juízes do Trabalho. Envidei esforças, junto a 

Tribunais de Justiça, para que se assegurasse a esses Magis

trados, sobrecarregados com um novo ônus , sujeitos às interpe 

lações do Presidente do Tribunal, uma gratificação maior, pe 

los encargos maiores. Esforço este sem êxito , é verdade . Difi

culdades que os Presidentes dos Tribunais justificavam pl ena

ente, jamais insistindo na proposta rejeitada conscientemen

forma que todas essas indagações, nós examinávamos a s 

situações dos Tribunais Regionais , fazíamos levantamentos . .. 

ão direi qual Tribunal em que, no exame cuidadoso do paral e 

lismo de atuações de Tribunais, verifiquei que não poderia 

ter aquele desenvolvimento e aquela produção anunciada. 
K: \ 0!\"ERS•)SII•)TE!ITR . SAl! 
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erifiquei esse fato estranho num Tribunal de pouco movime11L v , 

que oferecia uma estatística quase comparável à do Rio de Ja

neiro e São Paulo, que já tinham um maior número de juízes por 

c ausa disso. O Presidente do Tribunal mandava o relatório, 

apontando reclamações plúrimas. Ele contava os reclamantes e 

oferecia uma reclamação ... Tive um entendimento com o Presi

dente no ano seguinte e, realmente, verifiquei que a produção 

foi feita tendo em vista outros critérios, mas isto, sem ne

nhum propósito desmoralizante, sem nenhuma publicidade. E o 

êxito foi tamanho - isto é preciso que se diga -, que quatro 

Tribunais Regionais: do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e 

outros , mandaram-me comunicação oficial, dizendo: "Sr. Presi

dente , hoje este Tribunal deixou de funcionar porque não tí 

nhamos processos para colocar em pauta. O trabalho está rigo

rosamente em dia." Dir-se-á: mas, naquela época, com tão pou 

c as Juntas funcionando, poder-se-ia admitir que isso ocorres

se , mas hoje os jurisdicionados são em tamanho avassalador ... 

Claro , não há dúvida quanto a isto. O que não compreendemos é 

que um ou outro - felizmente, exceções raríssimas -, não se 

compenetre da gravidade do problema. A Justiça, como institui

ção , não pode ser apoucada pelo fato de uma meia dúzia, entre 

il juízes ... 

Ministro Orlando Teixeira da Costa - Sou um pouco sus

ei to para dizer algo a esse respeito, por ser seu profundo 

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

demonstra quando fala da Justiça do Trabalho me comove profun

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

timoneiro , como um homem absolutamente adequado para a missão 

que lhe foi atribuída. Ante esta visão, tenho a convicção d '-' 

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

vir a ser a Justiça do Trabalho no futuro. Hoje, a Justiça do 

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

Conciliação e Julgamento, vinte e quatro Tribunais Regionais e 

o Tribunal Superior do Trabalho. É uma Justiça que, portanto, 

cresceu muito. E o prestígio de V. Exa. também foi crescen

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

lho passou a assimilar. Gostaria de saber o que o senhor 
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p revê para a Justiça do Trabalho no futuro, o que entende qu o 

o futuro lhe reserva. Será que esse crescimento constitui re

almente um embaraço para ela ou corresponde à grandeza de su a 

destinação? 

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

eiro lugar, uma palavra de reconhecimento à sua manifestaç ã o 

quanto ao entusiamo e ardor do primeiro Presidente do Tribunal 

Superior do Trabalho. Em seguida, peço vênia para, rapidamen

te, antes de entrar na questão suscitada, lembrar - cobrindo 

um lapso na exposição anterior - que, ao assumir a presidência 

do Conselho Nacional do Trabalho, o Brasil andava vivamente 

reocupado com o número incontável de dissídios coletivos já 

ajuizados e sem perspectiva de um julgamento próximo. Houve 

Tribunais Regionais do trabalho - cito como exemplo o caso de 

São Paulo, sem, de forma alguma, pensar em crítica, que se r i a 

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

d issídios coletivos na expectativa de julgamento. Assim tamb ém 

ocorreu em outras capitais. Houve um esforço extraordinário , 

c ompreendido imediatamente por todos os membros do Tr i bunal 

Superior do Trabalho, para que se pusesse fim àquela situação 

comprometedora. Inúmeras indagações foram feitas. Primeiro , o 

róprio Tribunal, então Conselho Nacional do Trabalho, teve 

que julgar, em dois anos, o maior número de dissídios coleti

vos de sua história como Conselho Nacional. Lembro-me, c o 

tristeza, de um impasse que ocorreu no Tribunal Regional do 

Trabalho de São Paulo: o próprio Tribunal tomou medidas d e 

formulação da instrução do dissídio coletivo que não se coadu

nava com a legislação. Não era o Presidente que instruía o 

d issídio c o letivo, e sim o Colegiado. E eu, nessas v is i t a:: 

reiteradas aos Tribunais, primeiro como Presidente e, d e pois , 

c omo Corregedor -, estando no citado Tribunal, verifique i qu e 

o s juízes, classistas ou não, faziam indagações às parte s di

retamente. Eu não poderia interromper, não estava presidindo , 

era um visitante. Terminada a sessão, com a sala vazia, tro

quei idéias com o Presidente, que me disse: "Excelência, fui 

vencido. A maioria do Tribunal entendeu que a instrução deve

r ia ser assim." Eu disse: "Não é possível que a maioria do 
K: \ DI VERS•)Sil0 TE!ITR . SK!I 
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Tribunal altere texto expresso de lei. Faço um apelo ao Presi -

dente e aos demais integrantes do Tribunal, que a lei s ej a 

cumprida." Não ocorreu só este fato passado; houve também ur' 

desentendimento com a Procuradoria. Um procurador era candida-1 

to a deputado federal e por isto trancava o andamento do s pl 0-

cessos de dissídio coletivo daquelas categorias que lhe eralll 

inamistosas politicamente. Mas agi com rigor, extrapolancl• ' 

inclusive a minha atuação, após uma conversa particular com 

vários procuradores, e realmente consegui com que aquela ati 

tude fosse refeita, e mais de cem processos, que aguardava 

ronunciamento, fossem remetidos no prazo exato de um mês. 

no Tribunal, também atuamos com o mesmo propósito e, 

ercê de Deus, houve uma grande atuação apaziguadora. Quanto à 

sua pergunta, devo dizer que vivo, como todos aqueles que são 

agistrados do Trabalho, compenetrado quanto à relevância d e 

seu papel, inclusive para o. futuro País. Experimento alguma s 

reocupações por causa das mudanças que hoje se processam -

não me refiro diretamente a nenhum Governo, a crítica é impes

não visa a nenhum ministro do trabalho. Conheci muitos 

inistros, alguns, autênticos, como devem ser, magist radoE 

quase que com a função maior que a dos Ministros do Tribunal 
• 

Superior do Trabalho; alguns, compenetrados, apaixonados com a 

sua atuação, preocupados com a paz social, enfrentando incom-

reensões de toda a ordem e de todos os lados; outros, des co 

nhecendo totalmente a problemática social do País, supondo-s e 

salvadores do País nesta área, donde surgem projetos e, o qu e 

é pior, surgem ameaças de toda a ordem, impondo medidas que 

assoberbam a Justiça do Trabalho. "Quem paga o pato é a Justi

ça do Trabalho." De um imprevisto, milhares de ações surgem no 

País. Por quê? Por causa de uma regulamentação de lei malfei

ta; a proposta de uma legislação inadequada, depois de a prova

da, traz conseqüências fatais à estabilidade social do País. 

Este é o horizonte, é o pano de fundo que temos de ver com tu:\ 

certo realismo em momentos da vida nacional, já que não somos 

legisladores e nem devemos ser. Vamos tirar da cabeça de al

guns magistrados trabalhistas que o fato de ele compor e ste 

Poder judicante, o responsável pela ordem processual, lhes 
K: \ DIVEP.S0SII<'TWTR. $,\1 1 



• 

• 

• 

TST - 11116029 

rJ.JO- JJ3 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

1 8 

atribui a faculdade de interrogar as partes dessa ou daquel a 

forma, transmutando-os em reformadores da lei. Tenho lido uma 

e outra de c isão em que o juiz diz: "Aplicar essa lei constitui 

um atentado ao equilíbrio social. Não a cumpro. A minha solu

ç ão é esta." Ora, meu Deus! Convenhamos que não é este o pos i 

cionamento do Magistrado do Trabalho. Seria bom que os Presi

dentes dos Tribunais atuassem para por cobro a esses excessos . 

Fui Corregedor da Justiça do Trabalho do Brasil por quatro ou 

c inco ano s, e do que eu mais orgulhava era despachar es se ~ 

r e cessos, quando percebia que qualquer medida tomada no pl ane 

correicional poderia trazer uma reação negativa ao magistrado . 

que quando era o direito da parte que estava em jogo , na 

esma hora ... Mas havia algo acima do direito da parte que era 

reciso ser colocado nos seus devidos termos. Quantos casos ! 

Eu os resolvi, seja como Presidente, seja como Corregedor , 

casos de gravidade suma, com uma só presença, com um só diálo

go com aquele juiz contra o qual se apresentou a correição. 

Tenho muita esperança de que a Justiça do Trabalho no Brasil 

não dê passos negativos, como em algumas circunstãncias se 

o ferecem. Convençam-se todos ministros e juízes do Brasil de 

que a Justiça do Trabalho tem um objetivo que deve ser at ingi

do: o da paz social, sim, mas sujeito a uma legislação própri a 

e específica. Não vamos transformar o processo do traba lho er 

rocesso da Justiça comum. Os feitos divergem e impõ em uma 

rocessualística própria. Portanto, na Justiça do Trabalho , s e 

nó s perdermos de vista a sua finalidade maior de equilíb r io , 

d e que estamos sujeitos a um processo ... Quando se fala no uso 

subsidiário de medidas processuais do processo comum, pelo 

amor de Deus, não transmutem o que é subsidiário em principal. 

ão há razão para que se faça concurso para juiz do trabalho , 

trazendo, para as bancas examinadoras, apenas desembargadores 

do Tribunal de Justiça. Já temos valores, no Ministério Públi

co, obviamente, em primeiro lugar, na Justiça do Trabalho , 

ara auscultar os méritos dos candidatos a magistrado. Entã o, 

podemos viciá-los, ab initio, com métodos, com processos , 

critérios de atuação que se antepõem ao que há de legíti

o, de substancial na Justiça do Trabalho . Estou me referindo 
K: \ DIVEP..S•)S if rE:'~!. ' 
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a medidas básicas inclusive, para que vençamos essa massa se 

limites do processo trabalhista, para julgamento dos feitos 

trabalhistas. Não podemos ser responsáveis por uma transferên

c ia processual que não se ajusta à realidade da Justiça do 

Trabalho. Então, sou o primeiro a reconhecer que o nível cul

tural da magistratura do trabalho tem se elevado a ponto, a 

eu ver, plenamente satisfatório. Sente-se no Juiz do Traba

lho, em sua maioria acentuada, o anseio de estudar o Direito 

do Trabalho, o anseio de conhecer as normas processuais au tên

ticas, mas que essas indagações não os levem a desvirtua r o 

rumo do nosso processo ao processo da Justiça comum. Todo p ro 

cesso é específico: o da Justiça Eleitoral, da Justiça Mili

tar, da Justiça do Trabalho, da Justiça comum, que d i verg e 

tanto do Tribunal do Júri. Ora, leigos julgam e com êxito . 

as, pelo fato de serem leigos ... Não. Tudo isto tem de s e r 

em conta. Então, só posso esperar, e espero, sincera

ente, do patriotismo, da abnegação, do conhecimento de causa, 

orque até então nunca se leu tanto sobre o Direito do Traba

lho, nunca se produziu sobre temas doutrinários da mais alta 

indagação como se faz hoje. Destaco a presença - nisto, faço 

justiça, sim - de instituições como a Academia Brasileira d e 

Direito do Trabalho, que forceja, que luta abnegadamente para 

que os problemas angustiantes de cada hora, não é de cada di a , 

é de cada hora, sejam aflorados, sejam levados a debate ent r e 

os que se dedicam ao Direito do Trabalho. Isto é extraordiná

rio, isto traz à consciência de advogados e juízes um posicio 

namento extraordinário. Há algo que me empolga muito e, que e u 

saiba, não foi interrompido: desde a primeira hora, procurei 

convencer os magistrados, colegas que tivessem uma orientação 

diversa - e eram tão raros - que tínhamos de viver numa comu

nhão freqüente com o Ministério Público do Trabalho, nada d e 

incidentes, nada de divergências prejudiciais ao andamento do 

feito, que respeitássemos a figura do advogado, que nos con

vencêssemos de que a presença do advogado na Justiça não pode 

atemorizar juiz nenhum; teríamos de tratá-los com a dignidade 

que merecem. Tenho depoimento de mais de vinte advogados, 

quando deixei a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho , 
K : \ OI VERSOS il ~\TEIIT f' . ~ ··• 
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de que jamais houve o menor incidente entre a classe dos advo

gados e a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, porque 

foi um convívio de paz, de respeito recíproco e de confrater

nização. Então, temos de caminhar nesta ordem: paz entre os 

julgadores, paz com o Ministério Público, paz com os advogados 

e compreensão daquelas angústias, daqueles gestos às vezes 

extremados que, temos de reconhecer, das partes e dos advogu

dos , mas não colocando fogo, criando situações que compromet am 

a própria Justiça do Trabalho. Esta Justiça do Trabalho tran

qüila , independente, senhora de si, equilibrada se impõe, im-

ôs-se no passado, está se impondo cada vez mais hoje com to

das as dificuldades que enfrenta. Nada, meus amigos - tenho 

receio disto, sob palavra -, de excessos de independência de 

Poderes. O País é um só, a finalidade de todos os brasileiros 

é uma só. Com os destinos do seu País, nada de melindres ex

c essivos. Independência sim, é preciso que o magistrado se 

convença da sua independência, do seu não-comprometimento. Mas 

vamos respeitar os outros Poderes. Por que essa angústia d e 

qualquer Tribunal querer ser maior que o outro, querer depen

dências riquíssimas? Também temos de nos ajustar à realida d e 

rasileira, temos de sofrer o que o povo brasileiro sofre . 

ejam, meus amigos, nunca usei o carro de Presidente do Tribu

nal Superior do Trabalho. É certo que não havia a ponte Rio

iterói, mas eu colocava o carro à disposição de meus colegas, 

e ia a pé, atravessava a rua próxima às barcas até a sede do 

Tribunal, que era o prédio do Ministério do Trabalho, carre

gando minhas pastas a sós. Voltava a pé porque entregava o 

carro aos colegas que moravam em lugares longínquos. Por que 

essa preocupação do magistrado em revelar uma superioridade 

econômica? Temos de pensar nisso tudo. Lembro-me, quando leci

onava - nunca esqueço esse exemplo, que foi o quadro que me 

fez chorar de admiração por àquele homem - de que eu ministra

va aula na Universidade Católica, quando ela ainda funcion ava 

em Botafogo; distante morava o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Ministro Laudo de Camargo; quando acabava a minha 

aula , eu tinha de pegar um bonde, estava sem carro, eu o havi a 

emprestado . Adivinhem quem viajava no elétrico, sentado nc" 

K: \ DIVEP SC1Sti0 TEil TP . . ~ r:. ! 
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segundo ou terceiro banco? O Ministro Laudo de Camargo. Subo , 

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

Tribunal Superior do Trabalho. Conversamos. Ele me disse: " E1 1 

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

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

viajando de bonde?" Ele respondeu: "Ah, Doutor, fico mai s 

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

quele homem era de uma simplicidade ... Eu pensava, às vezes, 

podia cometer alguns exageros, mas quando vi aquele exem

lo edificante, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Fe

deral, conduzindo a sua pasta, sentado num bonde ... De forma 

que não adianta a pessoa enfatuar-se: "Sou o que sou porque 

sou Presidente de um tribunal, sou, porque sou, porqu e' 

hoje ... " Isto tudo tem de ser conversado com os novos e nã c· 

com o homem que foi um exemplo da Justiça do Trabalho, qu ·

deu, através de sua vida, prova de sua dedicação, de sua en 

trega às causas da Justiça do Trabalho. Mas não estou falan do 

pessoalmente ao meu colega e amigo Dr. Orlando Teixeira d a 

Costa. Estou apenas extravasando sentimentos que me vêm à 

flor, num momento deste? Agora, sempre confiante. Não tenho 

dúvida nenhuma de que a Justiça do Trabalho é uma justiça 

avassaladora; seu futuro está assegurado pela evolução social, 

econômica , pela conquista dos direitos humanos. Não conheço 

direitos mais humanos do que aqueles outorgados por sua cons

tituição, por uma lei, por uma consolidação, ao trabalhador 

rasileiro. Direitos humano~, direito à vida, direito à vida 

familiar, direito àquilo que não se pode prescindir. Quando me 

lembro que Leão XIII, em 91, teve a ousadia histórica de er

guer sua voz como que delineando aqueles pontos fundamenta is o 

que todos os governantes estavam obrigados: de assegurar a L' 

trabalhador aquelas garantias minimas, que são por isso me smc 

avidas por garantias de ordem pública, a legislação aceitou 

isso. As garantias minimas se sobrepõem à vontade das 

artes. Nem ela, nem o trabalhador pode renunciar, porque 

aquilo é um direito que assegura a vida do próprio trabalhador 

e de sua familia. De forma que o Direito do Trabalho ensinou 

ao mundo, ensinou as outras disciplinas juridicas ao 
f:: I DJVERS•)SII0T EIITR, SAl I 
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retificar-se dos excessos. Ora, o novo Código de Processo Pe

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

t rabalho, mesmo naquela fase primeira, mos t ravam a possibili

d ade de o juiz dirigir o processo, dirigir a prova, sobrepor

se a indagações maiores; ou o direito internacional. Quando eu 

d isse isto em um concurso para cátedra - em que saí vitorio so , 

ercê de Deus, não o primeiro da minha faculdade, em que obt i 

ve cinqüenta graus, dez - não tive uma nota a não ser es sa 

ase, mais pela paixão com que me entreguei numa tese sobre 

Direi to do Trabalho na Constituição Brasileira. . . Eu sentia 

a quela fase; que precisávamos vencer a desconfiança; colegas, 

à s vezes, de cátedra diziam: o juiz do trabalho é um juiz de 

futebol , é um juiz isso ... Nós éramos realmente acoimados de 

j uízes de tudo, menos juízes do Direito, juízes da Justiça do 

Trabalho . De modo que vejo com mui ta esperança o idealismo 

dessa nova geração que vem preparada. Realmente, o Sr. está a 

ar, meu caro colega, e que hoje continua, de que depois que 

foi imposta a exigência do c~ncurso público para o provimento 

da magistratura, a coisa tomou outro rumo. Participei de ban

c as examinadoras no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio d e 

J aneiro, São Paulo, vários Estados do Brasil. Os últimos oito 

concursos para o provimento de cátedras, docências, na Facul

dade de Direito da Universidade de São Paulo, e fui escolhi do 

ara interpretar. Mas noto que, a cada passo, no Brasil intei

ro , o provimento das cátedras se procede com uma diluição de 

obrigações para esse provimento. Há moldes para prova escrita, 

indica-se a prova, esta ou aquela, com uma antecedência de 

quarenta e oito horas. Como isso era feito em outros termos, 

udaram, a legislação possibilita isto. E a legislação possi

ilita que o cidadão faça um concurso para instrutor e, como 

instrutor de dois em dois anos, tenha promoções até chegar , 

não tem mais o catedrático, a professor titular. Quer dizer, o 

c idadão faz um concurso fácil para chegar de dois em doi s 

anos , quinze anos depois, quando são titulares em função do 

tempo . De forma que nós sentimos que há uma desagregação ... 

O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa - Esta é a última 

arte de nossa gravação; as fitas estão terminando. Por mim, 
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ficaria aqui horas a fi o , não fosse o incômodo, o prejuízo que 

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

nos de sua finalização. A meu ver, as observações de V. Exa . 

s ão extremamente ricas e proveitosas, não só para as an tiga ~ 

como para as novas gerações, principalmente para as novas ge

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

Exa. prosseguisse com as suas observações e, em seguida, con

cluísse, po is, como disse, esta é a parte final de nossa gra

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

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

altura, a não ser suje i to a uma indagação prévia, é difícil 

aditar opiniões sobre este ou aquele ponto. Mas, concluindo , 

devo, antes do mais, reiterar, mas reiterar conscientemente o 

eu agradecimento à Direção do egrégio Tribunal Superior do 

Trabalho, ao seu DD. Presidente, que sei, atuante, vem man

tendo com o mesmo idealismo, com a mesma sabedoria, com o mes

o equilíbrio e atuação de predecessores seus, do maior port e 

noral e intelectual, e agradecer, ainda, ao Ministro Er mes 

Pedro Pedrassani o fato de ainda me cobrir com esta honra ex

c epcional, de ser ouvido e de trocar idéias com este Magistra

do que tanto dignificou e tem dignificado a Justiça do Traba 

lho no Brasil, inclusive presidindo os destinos do seu mai s 

alto Órgão, e que, em boa hora, foi chamado a nortear a Acade 

ia Brasileira de Direito do Trabalho, uma instituição, hoj e , 

em verdade, não só de ressonância nacional, mas de projeção 

internacional, respeitada pelos amantes, pelos estudiosos, 

elos dou t rinado res de todo o mundo, a ponto de despertar a 

c uriosidade, o exemplo deste órgão que estava faltando para 

unificar, como vem unifi c ando, com debates esclarecedores, 

concursos, cursos memoráveis no plano da doutrina e do estudo 

consciente não só da Justiça do Trabalho em si, mas no sentido 

amplo do Direito do Trabalho brasileiro. Considero, em s J 

consciência, em sã consciência, repito, que esta Insti tuicão 

está entregue a mãos respeitáveis que garantem o seu fu turo . 

Quanto à Justiça do Trabalho, morrerei com este anseio de jo

vem: que ela continue a sua atuação. É uma Justiça realment e 

comum. Há outra Justiça. Nós a chamamos comum tecnicamente, 
t:: \ DI VEP.S 1:"$ Jit)TEUTR . St\!1 
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orque tudo quanto não caia na jurisdição de Justiças e speci 

a is, que são pouc as, tudo mais cai na c ompetência da Justi ça -

udando o adjetivo - ordinária. Eu dizia aos meus alunos qu e 

não há nada quanto à expressão "ordinária", "comum", que o 

a luno, às vezes, estranha ser usada. Ela é enaltecedora, di 

gnifica a outra Justiça, mostra que tudo que não é especia l 

está voltado à jurisdição da Justiça comum. Mas, na verdade, a 

ais universal, não é só a mais humana, a mais social de todas 

as Justiças é a Justiça do Trabalho. Venho sentindo, há mai s 

d e cinqüenta anos, essa ampliação incontida da competência d a 

Justiça do Trabalho. Assim, na própria legislação, vamos dar a 

expressão social brasileira. Antes, a legislação era quase uma 

legislação operária, alcançando trabalhadores de fábrica, com-

etência na própria legislação ampliada, comerciários, indus

t riários, marítimos e outras categorias sociais que foram s en

do atingidas, alcançadas pelo Direito e pela Justiça do Tr aba 

lho . Hoje, ela caminha incessantemente. Milhões de bras i l ei

ros, empregadas domésticas que vi viam totalmente à margem cL1 

legislação social integrada ao Direito do Trabalho e à J u s ti ç0 

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

dor, de uma atenção muito grande. Quando meu querido colega e 

amigo Ministro Júlio Barata me falou na legislação do trabalho 

doméstico, pediu-me que trocássemos idéias sobre o assunto , 

queria até que eu presidisse a comissão elaboradora. Trocamos 

idéias e fi-lo sentir: Ministro Júlio Barata, conheço os seus 

ropósitos apaziguadores da família brasileira; que, ness a 

rimeira lei do trabalho doméstico, não se pense em equipara

ção in totum com os demais trabalhadores. A caminhada t em de 

s er lenta para ser compreendida. E realmente alguns e xce s s o s 

foram cortados porque havia pessoas da comissão - não a i nt ~ 

grei- que queriam atirar a ... Vejam que, assim como o s domés

ti cos, as outras categorias de trabalhadores vão ser p o uco a 

ouco integradas no mundo jurídico do trabalho. Mas não p ode r 

ser colocadas assim precipitadamente. Exige-se um estudo. E a 

Justiça do Trabalho se universaliza. É a única Justiça que, a 

esta altura da civilização, não pode encontrar .Passos nem de 

espera e muito menos passos retrógrados. Temos de nos 
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convencer de que esta integração coletiva e social é uma c o n

quista do mundo moderno, que está realmente vinculado às pró 

rias conquistas do direito do brasileiro, que, na sua grande 

aioria, tem de enfrentar o trabalho como seu sustentáculo e 

de sua família. Temos certeza de que este futuro só pode se r 

romissor para o Brasil e que ninguém em sã consciência pre

tenda entravar essa caminhada de luz e de paz. 

O Sr. Ministro Orlando Teixeira da Costa - Ministro Geraldo 

Bezerra Montedônio de Menezes, em nome do Tribunal Superior do 

Trabalho, agradeço a valiosa e enriquecedora entrevista que 

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

rico e importantíssimo para o acervo da Justiça do Trabalho . 

Ele ficará como registro de um exemplo para as gerações pre 

sentes e futuras. 

O Sr. Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes - Mu i t r 

obrigado. I 
I 

K: \ DIVERSOS!I0 TEIITP . SAl! 




