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tanto me sinto desvanecido, de dizer-vos al~ palavras sinceras 
A 

e prestar-vos certos esclarecimentos sobre a Justiça do Trabalhono 

Brasil. Esta Justiça, desde a sua fundação, tem sido objetodeor! 

ticas e reparos, na sua maioria destltuidos de bases seguras. Cer

to, não pretendo convencer-vos de que seja intangÍvel, perfeita,eem 

falhas de qualquer natureza, o que importaria num excesso de apre-

ciação. ão tenho dÚvidas em afirmar que grande parte das censu -

ras de que tem sido alvo a Justiça do Trabalho se orig1Da de um r~ 
A , -nomeno puramente psicologico - a incompreensao. Sim, incompreen -
• L • sao das suas finalidades, incom~eenaao dos seus nobres e generoa01 

propÓsitos conciliadores, incompreensão também da legls 

lhiata. Mas, as leis sociais e a j~ diçã e ec •1 

•• 

-a traba ... 

tea questi a oriundas das relaçÕes entre o capital e o trabalho,ob 
• jetivando garantir a sociedade um ambiente de paz, de tranquilida-

de, de conclllaçã • 
, , 

Ser-me-la facil recorrer ao elemento historiao e moa 
A 

trar-vos, em termos minudentes, as origens economicas, morais e p~ 
. 

lÍticas da Justiça do Trabalho, vale dizer, como surgiu êsse expl~ 

dldo organismo, como se desenvolveu e se impÔs às classes nuclea -

res do paÍs. Também não me seria difÍcil explicar-vos - dada a m1 

nha longa experiência diária no exercÍcio da magistratura do traba 

A -lho - a genese dos seus principais institutos e as razoes particu-

lares de sua preferência. 
, , 

Tudo isso, e obvio, excederia aos obje-

tivos desta ligeira palestra, que constitue apenas úm pretexto pa

ra dizer-vos o que, no momento, significa a Justiça trabalhista. 

I 
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Meus senhores, a organização,em nosso paÍs, doa tr! 

bUnais do trabalho roi precedida de diriculdadea de tÔda ordem.oa 
, , ....... ~~'./../ 

tecnicoa e juristas das~• Mlnis~erio~ de 

lei orgânica, não tiveram em vista apenas o que a experiência a

lheia nos indicava. Verificaram que o exemplo de instituiçÕes a

nálogas estrangeiras nem sempre nos podia servir de orlentação,por 

serem outras e bem diversas as nossas condições sociais, econômi

cas e geográficas. E concluiram que era preciso "atender a uma 

· série considerável de fatores de diferenciação, que distinguem a 

nossa população da população doa outros paÍses, onde a justiça do 

trabalho aparece com uma organização definida". Como procederam, 

em face de tantos desajustamentos polÍticos, econÔmicos e socia1st 
I 

De que modo conciliaram os elementos em choque, harmonizando esaa 
A I 

larga soma de interesses cantraditorioat 

Os técnicos e juristas encarregados da elaboração do 

projeto, entre os quais avultava a figura de Oliveira Vt , pu4~ 

A 

ram, nessa altara, sentir toda a delicadeza e co.mplexl de da ma-
, 

teria, e traçaram 'dois rumos definitivos: 

a) de um lado, consideraram as condiçÕes especial!~ 

simaa da nos a distri~uição demográfica, a dispersão da nossa po

pulafÁo por u. territÓrio vastÍssimo, a disparidade da estrutura 

dos diversos sentros econÔmicos do paÍs, a deficiente constitui -
• A , 

çao das nossas classes sociais, a quas i carencia de cultura tean! 
A # 

ca das nossas elites economi cas e o carater rudimentar que estas 

mesmas elites apresentam na generalidade da nossa população, na 
, -sua mâioria fora da complexidade das organizaçoes induatrlais mo -

dernas e ainda subordi nada aos princÍpios de uma economia arteza

nal e, em certos ontos mesmo, de uma economia de colhei ta. 

b) por outro lado, tÍnhamos que resolver os proble

mas da conciliação do n.ovo direi to social com os princÍpios do nC!! 

so regime Ju rÍdico tradicional, eam as nossas velhas instituiçÕes 

administrativas e judiciárias, de modo que a introduçã~ de tantas 

instituiçÕes novas que a organização da justiça do trabalho impl! 

ca, não se fizesse de uma maneira multo chocante ou muito buusca, 
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nem importasse numa ruptura violenta com um sistema jurÍdico, que 
A , 

tem nos seus anais uma vigencia de quatro seculos. 

llouve, assim, demorados estudos, que se iniciaram a

in~a na vigência da Constituição de 1934, para que se tornasse po~ 

sÍvel instituir em bases adequadas - "uma jurisdição articulad com 

o particularismo da legislação social, obedecendo aos mesmos prin

cÍpios em que esta se inspira, o que, desde logo, revela que a au

tonomia, nesse quadro de idéias, é inerente à instituição"- confor 

me mais tarde não deixou de reconhecer e proclamar o grande inis-

tro Castro e Prática do Poder Judiciário - ed.~ 194}-

pág. 447 
~sees os verdadeiros fundamentos jurÍdicos, sociais 

e polÍticos da nossa Justiça do Trabalho e êsse foi o espÍrito cria 

tão de solidariedade humana que a inspirou nas suas nascentes. As 
... , A 

suas falhas sao, portanto, derivadas ~as nossas proprias deficien-

cias de paÍs novo, das sÍncopes da noss economia, dos avanços e 
# A # 

recuos administrativos, da inconsistencia dos nossos metodoa educa 
~ , ~ -

cionais, da carencia de orgaos capazes de formar geraçoes com a v~ 

cação decidida para os negÓCios agrÍc~las, comerciais e industriais. 
~st 

Eu me eximo de traçar o quadro 

que apres a criação do organismo especializado. Longos anos 

pes -

soais penosÍssimos eram o noite, desprezados num ins-
A # 

tante impaciencia ou de capricho. O quadro e de 

ontem. /Énchia-nos de aflição e melancolia. Brotavam as divergên

cias, cresciam os desentendimentos entre empregadores e empregados. 

gir como um imperativo da conciência cristã do Brasil 

- II -

, , " 
Em t se, pode-se afirmar que so depois da Revolução 

de 30, encontramos providências legislativas da União sÔbre a Jus-
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tlça do Trabalho, consubstancladaa, antes da Consttimição de 1934 , 

no Decreto que instituiu as Juntas de Conciliação e Julgamento, de 

n. 22132, de 25 de novembro de 1932, alterado pelo Decreto 24 742, 

de 14 de julho de 1934. Outras Juntas f' oram também orladas em an!. 

xo às Delegacias de Trabalho MarÍtimo, 1nst1tu1das pelo Decreto n. 

24 743, de 14 de julho de 1934. Os conflitos coletivos do traba -. 
lho estavam afetos às ComissÕes Kiataa de Cono111ação, criadas pe

lo Decreto n. 21 396, de 12 de maio de 1932, que funcionaram até a 

instalação da Justiça do Trabalho em 1941. O Conselho Haolonal do 

Trabalho, JÁ então regulado pelo Decreto n. 24 784, de 14 de julho 

de 1934, tinha competência para decidir, funcionando como tribunal 

arbitral irrecorrÍvel, dissÍdios entre empregadores e empregados , 

quando houvesse falhado a conciliação, nos casos de estabilidade de 

- - ... empregados e outras queatoea decorrentes da legislaçao de previde~ 

- -ela social. Alem disto, havia a jurladiçao comum com processo es-

pecial, nos casos de acidente do trabalho (Decreto n. 24 637, de 

10 de julho de 1934). 
, -Aqueles orgaos prepararam, par asata diser, o adve -
. 

to da nova magistratura e deae penharam papel relevante na f'or.a -

ção do Direito Social Brasileiro. 

Mui to embora o Decreto 22 132, de 25 de no-..bro de 

19~2, eatatuisae no art. 21, 1n f'ine, que a cÓpia autêntica do ter 

... ... -mo de aud1enc1a, em que houvesse acordo ou dealsao pas ada ea jul-

gado, valesse como tÍtulo de dÍvida lÍquida e certa para a exeou -

ção judicial, a verdade é que tal diapositivo não era respeltado.A .. .. 
~xecuçao das declsoes das Juntas procedia-se na juatlça co.u.,que 

admitia fosse reaberta a discussão do merecimento da causa. Prin

cipalmente antes da aplicação do novo CÓdigo de Processo, aos juÍ

zes da execução chocava o processo trabalhista, coa a oralldade,cam 

os julgamentos de plano, com as medidas tomadas pelos presidentes 

de Junta, intervindo e oPdenando, para que fossem evitadas tÔdas as 

delongas. 

O Decreto na 39, de 3 de dezembro de 1937, que dlsp~ 
... -

nha sobre a execuçao dos jul doa nos processos de conf'lltos or1~ 
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dos das relaçÕes entre empregadores e empregado , veio modificar a 

situação. O seu art. 2R declar va 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 estabeleci-

do para a execução da sentença, não sendo admitidas outras defesas 

~enão as referentes a nulidades, , aga~entos ou prescrição da d!vi-

da. 

ereto 22 132 que o empre-

gado fosse - .. apresentar reclamaçao • -
A 

Jun.tas, exigencia como entendeu o Supremo 

TribUnal Federal, 

1934 e, posteriormente, 

art. 122 da Constituição de 

o art. 139 da: Certa de 1937, os quais 

não estabeleciam restriçÕes -s nao 

Feitas estas ligeiras observaçÕes de cunho histÓrlc~ 

cumpre acentuar, agora que se encontram em plena e fecunda ativid~ 

de os nossos tribunais trabalhistas, a dedicação, a tenacidade, e, 

de certo modo, o espÍrito de sacrifÍcio de que deram provas irrecy 
~ 

aaveis os presidentes e vogais que atuaram na fase inicial da Jus-

tiça do Trabalho. 

- III -

- -O Conselho Nacional do Trabalho era o orgao supremo 

da Justiça do Trabalho. Criado pelo Decreto n. 16 027 de 31-4-923, 
A -tinha como finalidade auxiliar o governo na elaboraçao das leia s~ 

- ~ ciaia, ficando assim subordinado ao entao Kin1ster1o da Agricultu-

ra, IndÚstria e Comércio. Em 1928, pelo Decreto n. 18 074 de 19 de .. 
janeiro, passou o Conselho por uma transformaçao radical, atribui~ 

do-s&lhe as funçÕes de Órgão julgador, além de outros encargos que 

lhe foram conferidos, como o de inspecionar os órsãos de previdên-
. , - # 

ela social ate entao instituidos. Por essa epoaa, foi criada a 

Proctxradoria como Órgão téon1co-jurÍdico do Conselho. 

Com o advento da Revolução de 30, e constituido o K! 
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, , , 

nisterio do Trabalho, Industria e Comercio, o Conselho N:acional do 
, ... 

Trabalho passou a fazer parte dos orgaos componentes da nova 3ecre 

tarta de Estado• e por efeito do Decreto n. 20 886 de 30 de dezam -
bro de 1931, seus 

tadoria, da inspeto 

rial, dos serviços 

foram ampliados com a instituição da ccn 

aerviço :de engenharia, do serviço atua-
A 

nas caixas de prevldencla e da naoiona-

lização do trabalho, t endo êste mais tarde passado para o Departa

mento Nacional do Tr balho. Pelo Decreto n. 24 784 de 14 de julho 

de 1934, :foi aprovad novo regulamento para o Con elho, pelo qual · 
... , -este passava, aimul aneamente, a funcionar como orgao consultivo, 

, -administrativo e del::!!berativo. Como orgao consultivo, cabia-lhe re.! 

' , -ponder as consultas d nisterio, principalmente em questoes lnà-

' - A rentes a economi~, or anizaçao do trabalho e previdenc1 social;o~ 

mo Ór ão administrati o, inspecionar e intervir nas inat1tuiçÕes de 
A # - # previdencia; como or a delib erativo, competia-lhe, alem do mais,d! 

cidlr, funcionando tribunal arbitral e irrecorrÍvel, nos casos 

entre empregados e quando não tivesse logrado êxito a 

conciliação proposta. 
... 

era composto de tres ca.maras que julgavam 

em separado, suas -decisÕes cabia embargos para o Con 

selho Pleno. 
A 

deste cabia recurso para o Ministro do 

Trabalho, IndÚstria e Com rcio, quando a deliberação tivesse sido 

tomada por 

aplicável, na modificação 

recorren te conseguisse que 

...,..,.""""""'~r i a 

alegando violação da lei 
A , _.. 

j urispr udencia ate entao observada, o 

inlstro avocasse o processo • 

da Ju stiça do Trabalho, passou 

como seu tri bunal superior. 

Em consequência, sofreu uma remodelação apreciável, tendo sido in-

teira:mente reorganizado, conforme os têrmos do Decreto-lei n. 1 346 

de 15 de julho de 1939, regulamentado pelo Decreto n. 6 597 de 13 

de dezembro de 1940. 

llâo obst 

----
-,_.,loULI~elbo na o J:Sr-
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deu as administra- · 

tivo e de 

nstitui 
A 

se de duas camaraaA a ra de 

Justiç.a do Trabalho ·e . a ~âmara de Previdência Soctal:' Como repar-------tiçÕes executoras dos serviços in etr es ao Conselho, foram insti-

tu!dos ~ça do Trabalho, o Departamen.to de PI!, 

ftftênola al 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 Previdência Social. Ao Conselho 

Pleno competia, entre outras atribuiçÕes, decidir os recursos das 

- ... deoisoes das Camaras, nos casos pre vistos em lei, bem assim os re-

cursos das decisÕes dos antigos Conselhos Regionais, quando estas 

interpretassem a lei diferentemente do que o havia feito o Conse -

lho Pleno. 

tras 

de Justiça do Trabalho competia, entre ou -

conciliar e jul9ir os dissÍdios coletivos, orig! 

o êstes excediam da jurisdição dos Conselhos Re -

gionais, bem com estender suas decisÕes em tais dissÍdios; comp~ 
A 

tia-lhe ainda est nder a toda a categoria os contratos - norma es-

tabelecidos pelas sociaçÕes sindicais cuja área de ação ultrapas-

sasse a jurisdição dos Conselhos Regionais, assim como rever as SUaS 

prÓprias decisÕes e matéria de dissÍdio coletivo, homologar os a

cordos rirmados nos dissÍdios que excedessem da jurisdição dos Con 

selhos Regionais e os conflitos de jurisdição entre êstes 

Conselhos bem como o que surgissem entre as autoridades da Justi-. .. 
ça do Trabalho, suje tas a jurisdiçao de Conselhos Regionais dife-

rentes. 
. ,. 

lmente, a Camara de Justiça do Tral;>alho,ju! 

gar, em Última lnstân ia, os recursos ordinários e extraordinários 

das decisÕes pelos Conselhos Regionais prescritos em lei. 
, 

Manteve-se, assim organizado, ate fins de janeiro de 

em sua dupla .função 
, -de orgao da Justiça do Trabalho e da Previdência Social. Menciona 
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remos, oom destaque, as duas reformas por que passou naquele ano. 

-IV-

, 
Embora especial, a Justiça do Trabalho e de natureza 

judiciária. Houve quem ti ves_ae pensado em enquadrá-la, na Consti-

4 
, , 

tuição de 16 de julho de 193 , ao Poder JAdiciario, 1de1a es~a de-

fendida com entusiasmo pelo saudoso ministro Waldemar Falcão e pe-

- .. lo então deputado Abelardo Marinho. O primeiro visava a oriaçao . 

de um Tribunal de Arbitragem permanen te, com séde na capital da ~ 
, 

publica, e tantos Tribunais Fegionais de Arbitragem quantos fossem 

necessários e determinados, então, por lei, bem como a de Camisa~ 

de Conciliação e Arbitragem a serem instaladas nos municÍpios. O 

segundo, com a instituição da Justiça do Trabalho, projetava a orla 
.. # 

çao de um Tribunal Superior, na capital da Republioa, a de Trlbu -

nais Regionais, nos Estados ou em grupos de Estados, e a de Conae-

lhos de Conciliação e APbitramento nos municÍpios. 

projetos de um e de outro eram da mesma finalidade. 

... 
Em essencia,oa 

Vale aqu! rememorar, como subsÍdio inestimável,a dou 

ta opinião do eminente Ministro Castro Nunes, profedida &a face óu 

ConstituiçÕes de 1934 e 1937: - "Entre os Órgãos do Poder Judiciá

rio 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 .., a anterior Constituição, cujo 

artigo 63, enumerando os Órgãos do Poder Judiciário, não menciona

va, também, os ju!zes e tribunais do trabalho" ••• Isso não quer 
, A , 

dizer, porem, que a lista das instancias judiciarias f~derais ea -

teja esgotada com aquela enumeração. - , O juri nao esta mencionado e 
, ~ . ~ 

e uma jurisdiçao judioiaria. Tambem o Tribunal Especial, jurisdi~ 

polÍtico-penal, que, já hoje, alcança até os ministros da CÔrte Su 

prema, nos crimes de responsabilidade. Do mesmo mo•o os tribunais 

de excegão nascidos do estado de guerra, do que emoa o exemplo a-

' tual. são instâncias judiciárias, ainda que não mencionadas entre 
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os Órgãos do Poder Judiciário" (Teoria e Prática do Poder Judieiá

!!2~ediQão de 194~,pág. 4 6). • 

vê-se, pois, que, com an 

tecipara aquele ilustre jurista ao que 11oou afinal expresso na 

Constituição de 1946, quanto à verdadeira posição da Justiça do Tra -
balho. 

Decreto-lei n. 

' outorgar "t'es 

Instituindo a Justiça do Trabalho. com a expedição &:> 

de maio de 19~9. objetivou o legislador 
# 

um organismo judiciario especial, oapaz 

de resolver, com rapidez e simplicidade processual, os dissÍdios 

' individuais do trabalho, a a na o 
# ~ 

-~~-ento necesaario a ao 

lução dos dissÍdios coletivos do , cujo processamento pec~ 

liar aos tribunais do trabalho deve substituir o uso de recursos 

violento-a considerados anti-aoeiaia. 

O eminente professor Gollart Polch, d reputação un! 

veraal, acentua no o • 1 "Direito Eap!nbol do Trabalho•, que 

a jurisdição do trabalho deve ser especial, com simplicidade e ra

p1d a processual e ainda gratuita; os seus titulares devem ser pe~ 
,. 

soas que, no terreno doa ratos, conheçam todas as peculiaridades do 
,. ,. 

trabalho, toda a complexidade das categorias profissionais, toda a 

variedade dos usos e costumes trabalhistas e que, no terreno do D! 

reito, desfrutem de uma dilatada margem de arbÍtrio judicial que 

possa oferecer meios para a aplicaçã9 dos critérios de eq~dade;f! 

nalmente, devem os julgadores possuir um esp{rito em concordância 

com o que anima as instituiçÕes de Direito do Trabalho. De -ae , 

portanto, recorrer aos jurados paritários {vogais) de pa trÕea e de 
A 

empregados para resolverem sobre os fatos, e aos magistrados espe-

cializados para declararem o Direito. Essa organização juriadici~ 

nal permite remediar os defeitos e flcQÕea !lo procedimento civil , 

como aque l a e tranba pr unção de que todo c onhec em as lei a. 

Sem que tanto ~port na afirmativa de que o noaao 
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s _latema j ur!dico esteja baseado na lição de Polch - porque assinalei, 

há pouco, os numerosos elementos que contr1bu1ram para a rormação 

do nosso Direito Social - cumpre observar que a legislação brasi

leira adotou, na inati tuição da J ustlça do 'J.'rabalho, os princÍpios 

que caracterizam a jurisdição especial do trabalho. !ases pr1nc!

p1os - rapidez e s1mpl1c1d de processual, gratuidade, Órgãos pari

tários, representação class lata, amplos poderes para o Juiz - · são 

postulados consagrados pela Justiça do Trabalho brasileira. Quanto 

ao processamento dos dissÍdios coletivos, divergem os juristas, en

tendendo una que êsse processamento justifica a criação de uma ju

risdição especial, dotada de procedimentos peculiares. Assim, os 

dissÍdios individuais, para êles, podem ser processados perante o 

rôro ordinário, visto que a matéria em litÍgio é sempre jurÍdica; 

ao passo que os dissÍdios coletivos, ao contrário, são quasi sempre 

de natureza econÔmica e necessitam para sua solução, de princÍpios 
I originais como a sentença normativa e revogavel. Pensam outros, e 

a esta corrente nos riliamoa, que a proteção ao trabalho e ao tra

balhador só se tornará efetiva, tanto nos conflitos coletivos como 

nos individuais, se êstes rorem processados e julgados à l uz das 

regras peculiares à jurisdição do trabalho. Compreende-se. A ea

pecifidade da legislação trabalhista exige uma processual!stica prÓ

pria, a cujas normas não podem escapar as preocupações de ordem eco-

• nômico-social. Bote-se que a Consolidação das Leis do Trabalho es

tabelece que "o direito comum será fonte subsidiária do direito do 

trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princÍpios fun

damentais dêste" I COnforme 0 diSpOStO nO parágraro úniCO dO art. 88 

e repete o mesmo 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 explanaçao da tese importaria, claro esta, 

no desvirtuamento puro e simples das rtnalidades desta palestra. 

, -Meu intuito e transmitir-vos um pouco da sltuaçao atual e das dire-

trizes futuras da Justiça do Trabalho, pedra angular de todo o nos-

ao Direito Social. 

- v -



do nosso Direito Social - cumpre observar que a legislação brasi

leira adotou, na instituição da Justiça do 'rrabalho, os princÍpios 

que caracterizam a jurisdição especial do trabalho. :!ases princÍ

pios - rapidez e simplicidade processual, gratuidade, Órgãos pari- · 

tárioa, representação classista ., amplos poderes para o Juiz - são 

postulados consagrados pela Justiça do Trabalho brasileira. Q.uanto 

ao processamento dos dissÍdios coletivos, divergem os juristas, en

tendendo una que êsse processamento justifica a criação de uma ju

risdição especial, dotada de procedimentos peculiares. Assim, os 

dissÍdios individuais, para ê1es, podem ser processados perante o 

tôro ordinário, visto qu a matéria em litÍgio é sempre jurÍdica; 

ao passo que os dissÍdios coletivos, ao contrário, são quaài sempre 

de natureza econômica e necessitam para sua solução, de princÍpios 
# • 

originais como a sentença normativa e revogavel. Pensam outros, e 

a esta corrente nos filiamos, que a proteção ao trabalho e ao tra

balhador aó se tornará efetiva, tanto nos conflitos coletivos como 

nos individuais, se êstes forem processados e julgados à luz das 

regras peculiares à jurisdição do trabalho. Compreende-se. A es

pecifidade da l ·egislação trabalhista exige uma processualÍstica pró

pria, a cujas normas não podem escapar as preocupações de ordem eco

nômico-social. Bote-se que a Consolidação das Leia do 'l'rabalho es

tabelece que "o direito comum será fonte subsidiária do direito do 

trabalho, naquilo em que não for incompatÍvel com os princÍpios ftm

damentais dêste", confor.me o disposto no par.grato único do art. Sa 

e repete o mesmo preceito quanto ao direito processual, no art. 769, 

valendo ainda conside.rar que a execuç.ão é regulada por disposiçÕes 

prÓprias, no âmbito da J ust1ça do Trabalho. 

• t• A exp1anaçao da tese importa.r1a, claro es a, 

no desvirtuamento puro· e simples das finalidades desta palestra. 

Meu intut~o ~ transmitir-vos um pouco da situação atual e das dire

trizes futuras da Justiça do Trabalho, pedra angular de todo o nos-

ao Direito Social. 

- v -

A Justiça do Trabalho, criada pelo Decreto-lei 

n. 1 2'71 foi regulamentada pelo Decreto n. 6 59~de 12 de dezembro 

de 1940, e inatal,da a 1Q de maio de 1941. A Consolidação das Leis 

do ~rsbalho, provada pelo Decreto-lei n. 5 452, de 1Q de maio de 

194,, dotou quasi integralmente as disposiçÕes contidas no meneio-
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nado regulamento. 

A Justiça do Trabalho compunha-se das Juntas 

de Conciliação e Julgamento ou J u!zes de Direito; Conselhos Regio

nais do Trabalho; e Conselho Nacional do Trabalho. !ate Último,que 

era também Órgão de recursos em matéria contenciosa de previdência 

social, foi reorganizado pelo Decreto-lei n. l 346, de 15 de julho 

de 1939, cujos textos foram em grande parte respeitados pela Conso

lidação. Compunha-se êle de duas Câmaras - de Justiça do Trabalho 

e de Previdência Social - que, juntas, constituiam o Conselho Ple

no. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionavam perfeitamente co

ordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do an-

tigo Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

um dos principais objetivos da instituição da 

Justiça do Trabalho sob novos mDldes foi o de substituir a incipien

te Justiça criada pelo Decreto n. 22 132, de 25 de novembro de 1932, 

por uma magistratura especial que exercesse, com autonomia, as atri

buiçÕes definidas pela Carta Constitucional de 1937· 

lla primeira fase, o Ministro do Trabalho, In

dÚstria e Comércio, como autoridade administrativa do Ministério, 

podia reformar as decisÕes das Juntas de Conciliação e Julgamento, 

mediante representação. Hoje, essa i~terferência nas decisões da 

Justiça do Trabalho nio mais se exerce, visto que constituem manifea -
tações de um poder judiciário especial e autônomo. Sendo Órgãos do 

Poder Judiciário da lbião (Constituição Federal, arts. 94, nQ V, e 

122, nQs I, II e III)., não podem evidentemente os juizes. e tribunais 

do trabalho, em seu campo j urisdioional e no exercÍcio \ legitimo de 

- \ ' sua competência privativa, ficar submetidos a limitaço~a\ ou restri-

- \ ' oes decorrentes de atos emanados d.e outros poderes, con:t\orme resulta 
1\ 

do princÍpio nuclear inscrito no art. 36 da Constituiçio,. 

Bem mesmo a Juatlça Ordinária tem\d'{~etônc1• 
, • I~ 

para apreciar as decisoes da Justiça do Trabalho~ eis q'ue \os dissí-

dios trabalhistas são srorados~ julgados e executados 1pe~n~e os 

justiça e de c formidade com a~ normas do di-

re1to judiciário do rabalho. 

Ressalve-se,apenaa, em face da Constituição, a 

eventualidade de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal P'ede-- . ~ .... -
l # , # 

ra , que e a cupola do Poder Jud1c1ar1o da União, ou, no dizer de . ca.! 

tro Nunes ·"uma instância de superposição em relação a tôciaá aa juria -
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nado regulamento. 

A Justiça do Trabalho compunha-se das Juntas 

de Conciliação e Julgamento ou J ufzes de Direito; Conselhos Regio

nais do Trabalho; e Conselho Nacional do Trabalho. iate Último,que 

era também Órgão de recursos em matéria contenciosa de previdência 

social, foi reorganizado pelo Decreto-lei n. 1 346, de 15 de julho 

de 1939, cujos taxtos foram em grande parte respeitados pela Conso

lidação. Compunha-se êle de duas Câmaras - de Justiça do Trabalho 

e de Previdência Social- que, juntas, constituiam o Conselho Ple

no. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionavam perfeitamente co

ordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do an

tigo Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. 

um dos principais objetivos da instituição da 

Justiça do Trabalho sob novos moldes foi o de substituir a incipien

te Justiça criada pelo Decreto n. 22 132, de 25 de novembro de 1932, 

por uma magistratura especial que exercesse, com autonomia, as atri

buições definidas pela Carta Constitucional de 1937· 

Ba primeira rase, o .Ministro do Trabalho, In

dÚstria e Comércio, como autoridade administrativa do Ministério, 

podia re.formar as decisÕes das Juntas de Conciliação e Julgamento, 

mediante representação. Hoje, essa interferência nas decisões da 

Justiça do Trabalho não mais se exerce, visto que constituem manife.!. 

tações de um poder judiciário especial e autônomo. Sendo órgãos do 

Poder Jud1ci'rio da Ulião (Constituição Federal, arts. 94, nG V, e 

122, nGs I, II e III), não podem evidentemente os ju!z~s e tribunais 

do trabalho, em seu campo jurisdicional e no exercÍcio legitimo de 

sua competência privativa, ficar submetidos a limitações ou restri-
\ . 

•Õea decorrentes de atos emanados de outros poderes, conforme resulta 

do princÍpio nuclear inscrito no art. 36 da Constituiçio. 
, I A 

llem mesmo a Justiça Ordinaria tem competencia 

para af>reciar as d cisÕes da Justiça do Trabalho, eis que !'a dissí

dios trabalhistas s-o aforado , julgados e executados pe~nte os 
\ 

' 

ró rios órgãos de · justiça formidade com a* nor~s do di-

reito judiciário do rabalbo. 

Ressalve-se,apenas, em face da Constituição, a 

eventualidade de recurso extraordinário para o Supremo Triblm!l P~de

ral, que é a cúpola do Poder Judiciário da União, ou, no dizer de Ca.! 

tro Btmes -"uma instância de superposição em relação a tÔdaa a a jurs.! 
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d1çÕes do pa!s, em escala maior ou menoa"- (ob.cit.- pág.201). 
# 

Mas, duas reformas, sob multiplos aspectos oportun ' 
se verificaram, em 1946, na legislação porque se regiam o antigo 

, -Conselho Naeional do 'rrabalho e demais orgao desta Justi.;a.A pri-

meira, realizada em fins do mês de janeiro, pelo Decreto-lei n.8737, 

excluiu do âmbito do aludido Conselho os assuntos referentes à pre

vidêneia social, os quais ficaram afetos a Órgãos prÓprios e autô-
, 

nomos, como de ha muito se Lmpunba, ligados diretamente ao Kinistto 

do Trabalho, IndÚstria e Comércio. São os atuais Conselho uperior 

e Departamento Naeional de Previdência Social, e que se transfor

maram, respectivamente, a câmara e o Departamento até então integr_ 

dos no Conselho Nacional do Trabalho, conforme tudo ficou estabele

cido nos Decretos-lei na. 8 738 e 8 742, ambos de 19 de janeiro de 

1946. 
, , 

A ultima reforma, decretada ja nas proximidades da 

reconstttueionalização do paÍs, oferece, sem dÚvida, maior relevân 
, 

cia, especialmente porque, atraves do Decreto-lei n. 9 797, de 9 

de setembro de 1946, outra coisa em essência não se objetivou, por 

absoluta necessidade, senão adaptar os tribunais e juÍzos do traba 
... . . ., - . , .. 

lho a nova situaçao decorrente de sua inclusao como orgao do Poder 
, 

Judiciario. 

, - ' A reforma de setembro ultimo nao incorporou a legis-

lação ordinária todos os rinc!pios c onsti tuoionais, agora aplicá

veis, de pleno jure, aos jUÍzee e tribunais trabalhistas.. Foram , 
. ~ 

entao, observados, como sé fazia imperativamente neoessar1o, para 

assegurar a continuidade de funcionamento dos Órgãos da Juetiça . do 

Trabalho, alguns dos princÍpios básicos da nossa lei fundamental. 

sim, respeitando desde logo a nomenclatura que viria a ser aprova

da, aquele decreto-lei modificou diversos artigo, da Consoli a~ão 
., 

das Leis do Trabalho, alem de estabelecer, em outros dispositivos 

adequados, a criação de cargos de JuÍzes, 

garantias e condiçÕes de ingresso na magistratura dp traba-
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~~ sem esquecer também de regula r a situação dos an-tigos membros 
, 

e vogais, representantes classistas, tudo isso a par de varias no~ 

mas sÔbre composição dos tribunais existentes, substituiçÕes even -

tuais àe Jufzes e critério para as primeiras nomeaçÕes. O que maia 
, A • 

importa, neste ensejo, e por em destaque ae e.lteraçoes feitas no 
~ 

Tribunal Superior do Trabalho, que ficou e esta const1tuido de on--
ze juÍzes, sendo sete alh eios aos interesses prof1s ionais e qua -_,.... 

tro representantes classistas, dois de empregados e dois de empre- · 

gadores. 
, ~ 

uanto aos Tribunais Regionais do Trabalho, em numero de 

oito, tendo cada qual dois representantes de classe, ficaram tam -

bém com os seus três JUÍzes alheios aos interêsses profissionais • 

anteve-se, portanto, _a composição inicial de cin"Co membros, salvo 

no tocante aos dois Tribunais mais sobrecarregados de serviço,isto 

é, os das la. e 2a. RegiÕes, com séde no Distrito Federal e em são 

Paulo, os quais passaram a const1~-se de sete Juizes, inclusive 

os dbis mencionados representantes classistas. 
A 

ve-se, pois, que, antes mes Const1 -.,.,... 
tuição vigente, inaugurou o Decreto-la t'ase na 

vida da Justiça do Trabalho, encerrando o perÍodo que se poderia 

chamar de "experimental". 
A 

Por força do citado Decreto-lei, houve . 
,. 

por bem. o atual Governo, atendendo aos reclamos das classes inte -

ressadas, criar a magistratura do Trabalho, e-stabelecendo o 1ngre.! 
~ , 

so por concurso na carreira judiciaria trabalhista, reconhecendo 

aos magistrados do trabalho as garantias de vitaliciedade, inamov~ 
, 

bilidade e irredutibilidade de vencimentos, e, o que e importante 
N I A 

acentuar, impondo-lhe.s as mesmas restriçoe.s que recaem sobre os 

juÍzes a Justiça Ordinária (art. 12 do aludido Decreto ... lei n2 9797). 

É de notar que no mesmo sentido se processou a evolução da Justiça 

do Trabalho nos demais paÍses em que foi 1nstitu1da: , -seus orgaos 

acabaram por formar uma verdadeira magisti•atur.a. É que a Justiça 

do Trabalho, aqu{, como alhures, foi feita para julgar questÕes 1u
rtdic~s e econÔmicas. 
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~ ta por c~nto das cont óvér~ias julgadas pelos 

Tribunais tr~balhis 
, 

troversiaa individu ia - e nestas o 
, 

que se disc;. te e eito. • .Como bem acen ua o prot. Cesarino JÚDior, 

"em que í'erem, 

uma out para cob ança 

oriund s de questões de 
I. a 1n•a1mplemento de cont 

go, 

ente, uma a ão de cob 

uma d!vida civil ou 

nça de salários,de 

-as açoes 

ou des dida in uata, das referentes 

stabilidade no smprê -' to? as ref~rentes a 

da a com obrigações da zer?" Jem por ou-

re professor, escrevendo em data anterior à 

do Decreto-lei n. 9 797, lamentava a inexistência de uma verdadeira 

magistratura do trabalho, frisando que os órgãos trabalhistas são 

chamados a "jul~r causas em que se debatem compl~xoa problemas jurf 

dicoa, decidindo sÔbre o pag:amento de vultosas indenizações" (la 
Anais do lG Congresso Brasileiro de Direito Social - 1943 - vol. III 

pgs. 399 e 4o5 ) · 
Bem andou, portanto, o legislador constituinte, in

tegrando, definitivamente, a Juatiça do Trabalho no Poder Judiciário. 

·· Quanto às normas restritivas impostas, genericamen-

te, aos juizes, quer em relação a atividades estranhas à sua função, 

quer no tocante ao recebimento de percentagens nas causas sujeitas a 

.seu despacho e julgamento (art. 96, incisos I, II e III), - forçoso 

se nos afigura reconhecer que, aa face da natureza de tala preceitos, 

lig.ados à personalidade do juiz e objetivando preservar-lhes a mage~ 

tade da função, tudo justifica, senão impõe, a imediata aplicação 

aos magistrados do trabalho dêsses andamentos constitucionais, ado_ 

doa já em leis anteriores à promulgação do nosso Estatuto Básico (V. 

Decreto:lei n. 9 797, de 9 de setembro de 1946, art. 12, bem como a 

Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 789, I 11). 

Salvo as r striçÕes expressas, diz o art. 95 da Co_ 

tituição, gozarão os juÍzes das ~rantias de vitaliciedade, inamovi

bilidade e irredutibilidade doa vencimentos. Portanto, aos magistra

do• trebalhi tas, msnbros da magistratura criada pelo Decreto-lei n. 
' 

9 797, integrados que foram, constitucionalmente, no 1Poder Judiciári 

aplicam-~e aquelas sarantias e restriçÕes. Como pare e evidente, o 
.....,;;..""'--- -- ..--::..:-- - - - - -diapoato no paragraro ) do art. ~~ aa \ions-c1 -cu1.çao na o ~por~õa ~ 

trição expressa, quanto aos magistrados trabalhistas, no que respeita 

àa garantias de que trata o art. 95~ A ~ei ord~i~ia, nos têrmoa d 

~rido parágrafo 5a do art. 122, -regu ará, p-or ce to -. a a "garan-
" A-- ! .... _: __ ..:1- Y .... _ .... ~ -- ~- ...__,__ ...... _.... - . I -



que se dia 

"em .que 

d~ eito. •
1

como bem acen ua o prot. Cesarino JÚDior, 

ferem, essencia ente, uma a ão de cob~nça de salários,de 

uma outna para cob ança 

oriund a de questões de 

uma divida civil ou omercial? as ações 

ou des~edida in.J'uata, das referentes 

a 1n'd1mplemento de cont ato? as ref rentes à stabilidade no empr.i 

. go, daa cóm obrigações da zer?" ~ por ou
J 

trc ~re professor, escrevendo em data anterior à 

do Decreto-lei n. 9 797. lamentava a inexistência de uma verdadeira 

magistratura do trabalho, frisa ndo que os órgãos trabalhistas são 

chamados a "julsar causas em que se debatem complexos problemas Jur! 

dicos, decidindo sÔbre o pagamento de vultosas indenizações" (!a 
Anais do lQ Congresso Brasileiro de Direito Social - 1943 - vol. III 

pga. 399 e 405 ). 

Bem andou, portanto, o l egislador constituinte, in

tegrando, definitivamente, a Justiça do Trabalho no Poder Judiciário. 

·· Quanto às normas restritivas impostas, genêricamen

te, aos ju!zes, quer em relação a atividades estranhas à sua função, 

quer no tocante ao r ecebimento de percentagens nas causas sujeitas a 

seu despacho e julgamento (art. 96, incisos I, II e III), - forçoso 

se nos afigura reconhecer que, eM face da natureza de tais preceitos, 

li~dos à personalidade do juiz e objetivando preservar-lhes a mages 

tade da função, tudo justifica, senão impÕe, a imediata aplicação 

aos magistrados do trabalho dêsses JMndamentoa constitucionais, ado~ 

dos já em leia anteriores à promulgação do nosso EStatuto Básico (V. 

Decreto-lei n. 9 797, de 9 de setembro de 1946, art. 12, bem como a 

Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 789, § lA). 

Salvo aa r striçÕea expressas, diz o art. 95 da Co~ 

tituição, gozarão os ju!zea das sarantias de vitaliciedade, inamovi

bilidade e irredutibilidade doa vencimentos. Portanto, aos magiatra-

doa tr&balhlstaa, membros magiãtratura criada pelo Decreto-lei n. 
' 9 797, integrados que foram, constitucionalmente~ no ·Poder Judiciáriq 

aplicam"'ae aquelas _garantias e restriçÕes. Como parete evidente, o 

diapoa-to no paragraro )• d.o art. u~ aa \ions-c~-cu1çao nao :uaporr.a ~ 

trição expressa, quanto aos magistrados trabalhistas, no que respeita 

às garantias de que trata o art. 95· A ~ei ord~lria, nos têrmoa do 
. :;./ 

~ferido parágreto 5a do art. 122, regu ará, por c e to - as "garan

quelaa por assim dizer, tias" do's Órgãos da Justiça do Trabalh ,mas 

prÓprias! da natureza especial desta J atiça como, p r . exemplo, aa re-

lativaa ~o· juÍzes representantes cl~s1st aos ~uaia, por não se

rem DBgi~tl"8dos 1 só se extende o estatu!qo no art. 95· B, ainda, ou

tras, como as condiçÕes de acesso d ~~gistradoa tirabalhistaa. 
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de magistrado, e á lhes havia concedi-

------+---~--~--~--~--~~~--~--~--~--~~~ 
~· (Decreto-lei n. 

do . Trabalho, magist 

tias prÓprias desta co o, mas,. 

las restriçÕes impostas ao Juiz. 

são os ju!zes togados da Justiça 

beneficiados pelas ga~n

maneira, atingidos pe-

Pois bem, senhores: o inteiro acêrto dessas oportu

nas medidas, quer em relação ao Tribunal Superior do Trabalho,. quer 

no caso particular doa Tribunais Regionais,. Já se evidencia e con-
, , ~ 

tirma pelos ot1moa resultados colhidos neste ultimo .-....... 18:11.,. de 
, 

incessante e feliz atividade Judiciaria. 

- VI -

No meu livro "PolÍtica Sindical Brasileira•, salien-

to que •os conflitos coletivos de trabalho apreaentaa-ae sob duas 

feiçÕes: ou são de natureza jur!dica,. ou de natureza econômica. 

O nosso Direito Social, conquanto não o taça expres

samente, admite tal distinção. Bm apoio desta arguiç.ão, temos o 

disposto no Decreto-lei n.. 1 237, de 1939,. art. 65,. onde a e tala em 

"disa!dio coletivo que tenha por motivo novas condiçÕes de trabalh~ 

A Consolidação daB Leis do Trabalho, em várias de 

suas disposiçÕes,. veiu reforçar ainda maia semelhante dist1nção,quan

do estabelece regras para a solução, extensão ou cumprimento das de

cisões proferidas em diss!dios coletivos, (sejam ou não tipicamente 
y 

econômicos), bastando citar, além do art. 766, ao qual/ noa referire-
' I 

moa am particular, os arts. 868 a 874· Assim, é um êrro pretender 

negar a competência noi'll8ti va outorgada aos órgãos da J uatiça do Tra
I 

balho -(o que, já agora, ficou erigido em mandamento c\n\titucional, 

~art. 123, I 2e) - para conciliar ou julgar,incluaiTe, dlss!dioa co 
' -

letivos essencialmente econômicos, isto é,aquêles que bbjet~ja• a es-

tipulação de -
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nnoya.s condiçÕes de trabalho" - conforme a expressão da Lei, que 

abrange, evidentemente, senão essencialmente, a fixação de novas 
, 

tabelas de salarioa . 

É o salário - derttre as 'condiçÕes de trabalho", a 
, 

que se refere a lei - a mais importante delas, como elemento bas1-
A I 

co nas relações do trabalhador com a em resa, pois, como ja o afir 
, 

mou o mestre Oliveira Viana - o problema do salario e da sua e -

lhoria enche quasi tÔda a vida do .operário: os conflitos para a sua 

determinação, dentro de bases de equftidade e justiça social,const! 

tuem fenômenos de maior relêvo e dramatioidade da histÓria social 

contemporânea" (Problemas de Direito Corporativo, edição de 1938 , 

pág. 104). 

Embora proclamem alguns autores a dificuldade muita 

vez existente em :fixar a distinção referida entre os conflitos co

letivos, rôrça é reconhecer, com Roger Bonnard, que os jurfdicos 

surgem pelas contestaçÕes aÔbre a interpretação e a aplicação das 

situaçÕes jurÍdicas decorrentes das leisey'regulamentoa ou das con -
~~------ -----

vençÕes coletivas de trabalho, ao passo que os econÔmicos abrange• 

mais do que as situaçÕes jurÍdicas existentes, compreendendo também 

as contestaçÕes relativas à modifica9ão das situações e das conven

gões. Assi , está em jogo, no conflito jurÍdico, a manutenção da 

regulamentação existente, e, no conflito econÔmico, a modificação 

dessa regulamentação (Roger Bonnard - Sindicalismo,Corporativismo 

e Estado Corporativo - trad. brasileira com prefácio e anotaçÕes de 

Tem!atocles Brandão Cavalcanti- 1938- pág. 64>. 

trado especialista e 

reza e concisão de 

aqueles que versam 

gala ou contratos coletivo 
... 

de interesses, ou 

a opinião de Dorval Lacerda, il~ 

1, quando se pronuncia com a cla 
., 

itos coletivos de direito: sao 

e a aplicação de normas 1! 

" Ha conflitos coletivos . .. 
a formaçao de novas 



condiçÕes de ~raba 

t re j r!tUcc ; 
. 

cunàariamente. T 

ca~o, o uiz do 

m outro, age co 

Ttc. na 1~?. de 
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ambos se ~ carac 

num tinção nã~ é acadê oa; 
, 

a e como o Direito; 

orlando 

e 1945, pág. 

Nos conflitos econÔmicos, os tribunal~ d vem ter sem 

pre e vista o princÍpio consagrado no art. 766 da Co solidação 

justo salário e justa retribuição do capital, e atender ao que de

termina o art. a~. decidindo sempre - nde maneira que nenhum inte

resse de class ou particular prevaleça sÔbre o interesse pÚblico". 

~ necessário sobretudo considerar q e o aumento cole 

tivo de salário, sendo concedido em bases exageradas, ou fÓra dos 

limites adotados na solução dos dissÍdios ajuizados na mesma época, 

atingindo or i categoria econô~ca susc tada, 

embora ne " to~as tenha obtido os mes o lucros superiores - seria 

a medida econo ca e soc1alm nte inju ta, porque, além e sacri

ficar as emprêsas menores, " impondo-1 es onus somente suportável 

~ela grande o~ganizaçÕes industriais, re r sentaria, outros tm, 
# 

um~ 1vilegio em f vor de determinada classe de trabal adores,cu-

jo salários ascenderiam a nÍv s muit u eriores aos estipula -

dos psra as demais cate ortas profissionais. imitada, por t 1s 

fatores e contingênc as, a aplicação do princÍpio contido no art. 

766 da Con ollda~ão das Lei 
, 

do Trabalho, certo e, no entanto, que 

o problema _da j 

di nte dtquada 

. , -ta di tribuiçao doa lucros encontr ra sol çao me-

oportuna regulamentação do preceito conetituclo-

nal incluido o art. 157, inciso IV - n articip ão obrigatoria e 

d ret do trao 1 edor 
,. 

os lucros da empr sa, nos termos oela for 

ma. que a 1 ~eterminar". AI é que estará a rAp ração e qu lquer 

l ' rios dos trabalhadores 

quE'! oo corr para a obtenção de grandes ou fabulosos lucros, 08 
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quais, não en o auferidos por tÔdas as emprêsas, jamais poderiam 
, , 

ser distribuidos equitatlvamente atravea de aumentos de salar1os 

determi ados para todo os integra tes de uma mesma categoria pro-

f1ss1o al. 

As segu~ar o equilÍ rio entre o capital e o trabalho, 

e~ portanto, a harmonia social - esta a mis ão precÍpua õa Justi~a 
.. , 

do Trabalho, maximg qu ndo e erc o seu po er ou co petenci no~ 

tiva na aoltção do dia Í 1~ coletivos. 
... 

Tal competeno1a, outorga 

d aos tr1 is trab 1 
, 

~t s, ja agora ficou erigida em manàamen-

to constitucional (art: 123, 22). 
, 

.. as, nunca sera de re et1r aqu! a prudente liQão 

q\e emerge da s sábia palavras inscritas na EncÍclica 

s1ma Ano~ do glorioso io XI: 

, 
uadrage-

- " - , uem nao sabe que foram os aalarios demaiiadamen-

te equenos ou exageradamente grandes a causa de mu! 

tos operários e verem se tr balho! t êste mal, for 

midavelment agravado nos anos do nosso Pontificado, 

que lanç 
, , 

os operarios nas maiores miserias e tenta-

çÕes, q e &rruina a pros eridade dos Estados e pÕe em 
, 

perigo a orõem publica , a paz e tranquilidâde do ~ 

do inteiro. :ê, ortanto, contra a justiça social,df 
, 

minuir ou a1~ntar demasiadamente os salarios em vis 
, , .. 

ta 30 d s prop ias conveniencias e sem ter em conta 

o bem comum; a mesma justiça exige que, em p leno a-

cÔrdo de inteligências e vontades, quanto seja posai 

vel, se regul 
, 

os ealarios de tal modo, que o maior 
, , 

numero d operaria possa encontrar trabalho e g nhar 
, 

o nece sario p ra o sustento da vida". 

As im, creio, é que dever-o se pre agir os tribunais 

e trabalho, -::omo .o d montra a ex eriência brasileira, a fim de 

aalva uerAD~r c~ int~rÀs~es--- o~]prÔprlos trabalhadores entro da 
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tual organização econÔmica que predomina em nossa civi l ização . 

- VII -

Grandes ltér çÕ s oferece, nos domÍnios do nosso Di 

reito Social, Constituiç'"o deral de 1 do sete oro de 1946, o-
.. 

riginadas, certamente, d ob ervaçao doa nos os rle.ment s, das 
... 

pesquizas tudos que ef t~aram sÔbre s condi oea sociais, eco-

nÔmicas e polÍticas do pala. De taco, entre elas, inclusão d 

Juntiç do Tr balno no c p{tulo referente ao que 

1 glsladcr constituia repr\Jsenta edid do ::ai elevado lcanc • 

te inspirou-a nos mesmos pr~nclpi os ue do r o enq dra -

mente da Justiça ilitar e da Justi~a Ll itoral n quela ca Ítulo. 

Ne ' mistér de reaviv r polêmicas ou ln istlr na exposição das 

razÕc determinantes dessa acertarla iniciatlv • ~ vidente ue 

os juÍzes e tribunais do tr bal o exerc m fun 
--~~~~---------

decisÕes têm por isso mesmo caráter ludlciário. 

8 

Ficou, desse modo , consagrado, nel Lel trna, o a trl - , 
... 

buto jurisdicional dos juÍz e tribun is do trabalho, os ts ~ao, 

-agor , expressao da soberani nacional , como p rt integ snt d 

dos três Foder s da epÚbli~ (art. 94, no V). 
- , 

espeltando a sltuaçao ja existente , defin a Consti 1 

tuição de 1946 como Órgãos da Ju tiça do ~abalho (art. 122): 

I - Tribunal S p rior do Trabalho; 

Il - Tribunais ionais do ·rrab lho; 

III - Junt ou julze de concil~ação e julg eato. 

•stabelece , ai 
., , , 

, nao so a ed do Tribunal Superior 

na Capital Feder 1 (~ 12); fixação por lei do nÚmero doa Tribuns.is 

Regionais e resp ctiv s édea ( ~2); a instituição, també per ato 

legislati vo , d Junt e Ooncili ção Jul amento ue forem ece 
, 

s r· ias , com mes atual de atribuir u s f 
.. 

ÇO~::e AOS 

ir' i t. d -c ·rca onde el s n&o o s ser instit \i as 

pÓs 1b11l.à . d de sere , -criados outros orgaos la Ju tiça 

do Trabalho (§ 4o); e, r nalmente, prescreve no 52 que - "a con~ 

tituição investidura, j~isdição~ ~om~têncta. gar.ntias e condi-

(*) Ao juiz &\1-batituto, quando no pleno exergfc1o da 
tunsão de J ui.z de Direito, C.ompete tambem:tlíiiíclonar com9 orgao da 
J UB ti ça do fia ba lho na forma le 1. . Ea ta ex1 ge, C 01110 \Dllca C ond1 çãca 

----~----~~--~ua~-~~~dL~~•~uca e * reendid a na 1urisdicão daa Uft• 



te 1nsJirou-se nos me os rincipios ue de r i r o enq ra -

mento da Justiça ilitar e da Justiça El itor 1 na uel ca ftulo. 

Ne ' mistér d x•ea v1 v r polêmicas ou insistir na exposição das 
... , 

razo determinantes dessa acerta a inicia~lv • .c; vidente que 

os juÍz s e tribunal~ do tr bal o exerc m fun~RO judioi'ria e s s 

decisÕes têm por isso 
, , 

es o carat r judlclario. 

Ficou, des e modo, consagrado, ~1 Lei gna, o atr1 

buto jurisdicional dos juÍzes e tribun is do trabalho, os -' ts ao, 
... 

agor , expressao d soberania nacional, como p rt i tegrant de um 

dos tr~s Poderes d 
, 

Republi~ (ar t . 94, no V}. 

Re speitando a situação já xistente, àefin Consti ' 

tui ção de 1946 como Órgãos da Ju tiç uo ~abalho (art. 1 ) : 

I - Tribunal S p rior do rabalho; 

I - Tribunais Fe ionais do Trabalho; 

III - untas ou juÍzes de conciliação e julg 1ea o. 

!!OS tabele c e, ai 
... , , 

, nao o a ede do Tribunal uperior 

n apital Federal ( 12); fixação por lei do nÚmero dos Tribunais 

"' Regionais e respectiv s sedes ( t-!2); a i nstituição, 
, 

tambem por ato 

-legislativo, d Junt de Concili çao e Jul ... ento ue f o €m c e 
, ... 

s rias , com a ' s ade atual d e atribuir 8 f çoes ao 

juÍzes e O.ir 1to d co r c as onde el s -na o oss ser in tlt\.d as 

{ 32}; a pos i bili à 
, -criados outros orgao Justiça de sere 

do Trabalho (§ 42); e, finalmente, prescreve no 5sz que - "a cons 

tltuiç~~ investidura, j~lsdicão. competêno1•. ga~1as e oondt-

Ao juiz a bstituto, quando no pleno exercfcio da 
o pet ta b ::tílricl na co ".,.,. d 

r da 1 1. Esta exige, co o \mi d1 
e •1oc lld dea = comp nàid - ·-~~-A·~ · 

tas de Conciliação e Julg menton (C.L.T., art. 668 o que demonstra 
o~propÓsito do legislador d! ass gurar a apllcação,'em todo o terri
torio n~cional, da lflglslaçao soe &l-trabalhista, sem qualquer outra 
reatr1çao 1 que seria evidant ~ente ilegftjma• por contrariar o obje
tivo preclpuo da lei, aliás consagr do na propria Constituição Pe
deral (art. 122, § 3il). 

Assim, desde ue o J~substituto, esteja no exer
cício do cargo de Juiz de Direito da Co roa, com a mesma competen
cla atribu!da ~orlei ao r!spectivo.titu r, nenhuma dÚvida pode e
xistir quanto a sua condiçao simultanea de- Juiz do Trabalho obser
v.ada,a jurisdição que lhe for determinada pela lei de or81n1zaçio ju
diciaria loca 1. 
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rc!ei do 
, -.JJ 

rgEto d Jus ti~ o r balho r gul d 

p r lei, ic·ndo 

preg d r 

nic d J ti 

g dore_ ". n 

mo pr1nc{p1 

d trab lho. 

d -pari ade de r pr sent ça d mprega-

t 1 por sôbre a futur le1. 
A 

rga-A C 

do o, sr~g , po s.d d l · go m po tulad 

parid d de repres nta ção de 

1 fez do que 

re re p it 

nter, eoobrec 

composiç· o 

Di cute-se, inda, no Parlam nto 

juÍzo . 

e e pre

uêla ea-

tribun ia 

eion 1, nova 

le1 orgânica da J tiç do !rab lho, maa podemos prever que, em ea

aêncla, guard rá relativa "conformidade com as d1spoaiçÕe 1 saia vi 
, . 

gentes, adaptada qu j foram estas, embor parcialment , oa pre-

ceitos oon t1tuciona1a de c ráter geral ou especÍfico. A nova lei 

será, aaaim, uma obra de reajust mento e de complement ção da atual 

orsanização judiciário-tr balhista. 

No que tange, particularmente; à repre entaçã ela 

s1ata noa tribunais do trabalho, eria de todo conv n1ente nter 
• I a compo içao do tribunais ora existente , porque, como ja ~ir.mei 

, / , 
no Re1ator1o Ger 1 da Justiça do 'l'rab llio, de 1946 - "alem de rea-

empresadoraa, oferece, co predominância alheios aoa 

1ntere ses pro~ias1ona1s, o cl1 dequad . -a soluçao criteriosa doa 

d1 a!dioa trabalhist a, em p rreit con onânci com oa altos objetl 

voa do Estado moderno, · express-o vi 

c1 1". 

t'o1 

do equil{brio ou harmonia ao-

plic d • n egWld 
# 

ou ul-

ti tnatância, a p r1d de r pr aentação prot1 s1on 1, critério 

q~ não col1d•, e ab olut , c pr1no{p1 in crit na Constitui-

ção e 1946. 

organização judic1ár1o-trabalh1st , sob o novo 
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de 20 de .temb o 1946, sugerindo m d1na a b ef!oi do de con 

gest aq ela lt 
A 

Cor e de Ju , o mini tro Castro u

nes, o c n ti uc n li ta, re ntoriamente, in-

ter r o o cance à o ex to c onsti tu fonal, que tribunal!~~ 81 tô-

nomos de su o r o r de uma jur sdi ão e peoi&l, como o Tri 

b 'la e r ecur o 
' 

o o u er o r ibunal ilitar, o Tri-

e o r bunal 1 pe o r El 1 toral. 

•'1 o Tri 1..1Il 1 up rio do ab 1 o te , ortan-
.. 

to, a e ma i ao con t tucional que os d 

mais tr bun er or , o .o nsta ela d jur a 1 -

-II -

.. 
n trod zindo n r u 1 r e m, ob todos os a 

pacto, o funo n m. to da a do Tra ho, as reform de 19h6 

contr r tn, or ia me o, ar a di~t ~b ão de uma Ju t!ça e-

ficlen~e. Po o m o a r q e trut ração 1 vada efe1-

-verd deira mia ao con titu 

c onal. ls, ao 1 do re ro ati-

va.s .r e en e 1 cs oram trib ld s, a8 

a dor 1 es conoede • 

: co a r billd de do alto c rgo 

de 

po resfir da elo voto g neroao e u-
A 

namim in si co 90' d magistratura, pos o aflr r- o , 

t d te de 
H 

r o up çoes do n m todos qu.! 

les que se d ls -o de~dirimir os con!"li tos entre 

em r r 
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.,-:e.mento r 
# 

ido do r o das conti 
,.. 

~ nc as po lbilic\ -
des h una 1a . e~und nod .ser xprcssa no a e o eneraliz d 

de ri o r nto d resto 
' 

a tl 11Íbr1 s sente .,as e ,m1 

a tJ ... t_~ (" tJ a 

* 11za t C! r e a a m ui·t f ze . , 

od .1 ..... st r certos e 1.1 

da o g t r 
, 

cad 

c ntrib r para ·la on1 e; tre a à elas s - ~ I!. 

'J'8. o e ores - con rrer P r o r f 1 o entendi n n -

tre o pital o tr b 1 .o, po . e •i o aos !ti o in . ' 
A 

servi a~ima de tdo, il. t r J s, ·o a 


