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Extinção do TST, um ato de subversão 
Campanha conquista apoio de alguns setores e desperta preocupação 

MARCELO PIMENTEL 
Especial para o CORREIO 

Nas últimas semanas, ouviu-se uma 
atoarda dirigida contra o Tribunal Supe
rior do Trabalho, partindo de alguns ad
vogados de longínquas plagas. Falou-se 
na sua extinção, repetindo-se uma tese 
que tem sido sucessivamente contestada 
em seminários trabalhistas de maior 
significado. 

Em nossa qualidade de presidente do 
Tribunal, mesmo sem detectar a proje-
ção ou o loco de irradiação desse movi
mento suspeito, acompanhamos seus 
primeiros sintomas, procurando avaliar 
suas causas e suas finalidades, sem lhe 
atribuir, de início, significação digna de 
nota. 

Ocorre, porém, lamentavelmente, que 
a tese de extinção do Tribunal Superior 
do Trabalho vem merecendo apoio de 
certos setores da atividade advocatícia 
na área trabalhista estadual. Muito em
bora não conheçamos nenhum grande 
jurista, professor universitário, nenhum 
politico de alto coturno, nenhum parla
mentar que se tenha filiado àquele ponto 
de vista, sentimo-nos no dever de aler
tar, publicamente, a opinião nacional e 

de pedir sua atenção, para a campanha 
em desdobramento, às confederações, 
federações e sindicatos, bem como, es
pecialmente, aos ilustres homens públi
cos que integram a Assembleia Nacional 
Constituinte. 

Ao fazer a defesa do Tribunal Superior 
do T r a b a l h o , como i n s t i t u i ç ã o , 
preocupa-nos, neste primeiro momento, 
assinalar, com nitidez, a reaçâo da pre
sidência do Tribunal contra, proposições 
açodadas que levam em si" riscos enor
mes para a segurança social, política e 
económica do Brasil, sobretudo nesta 
hora sabidamente difícil que atravessa o 
País. 

Este brado de alerta constitui dever 
nosso, a que não nos furtamos, como ine
rente ao nosso cargo e ao qual se asso
ciam, estamos certos, todos os bons ma
gistrados que, em distintos e distantes 
pontos da nossa geografia, durante lon
gos anos de sua vida, têm, ao lado dos 
ministros do Tribunal Superior do Tra
balho, sido os baluartes do prestígio da 
Justiça do Trabalho. 

Tão graves nos parecem as conse
quências de um movimento dessa natu
reza, que damos a estas palavras um 
sentido de denúncia. 

0 papel uniformizador do 

Tribunal Superior do Trabalho 
E sabido que a Justiça do Trabalho está di

vidida, atualmente, em quinze regiões. 
A lei trabalhista (que é lei federal) sofre, 

seguidamente, como é inevitável, interpreta
ções diversas de parte dos quinze Tribunais 
Regionais do Trabalho em funcionamento no 
Pais. 

Essa divergência interpretativa, que a ju
risprudência diariamente confirma, não pode 
deixar de ser uniformizada. 

Em relação aos Tribunais de Justiça dos 
Estados, nos casos previstos na Constituição 
Federal, o Colendo Supremo Tribunal Fede
ral exerce, com sabedoria, esse papel de su
pervisão e coordenação da jurisprudência na
cional. 

Papel similar desempenha, em relação aos 
Tribunais Regionais do Trabalho, o Tribunal 
Superior. Assim tem sido, há quase meio sé
culo, com excelentes resultados, evitando-se 
profundas contradições na jurisprudência dos 
Tribunais Regionais do Trabalho. 

Não é possível que uma lei trabalhista — de 
natureza federal seja aplicada por órgãos da 
Justiça do Trabalho — que integra o Poder 
Judiciário Federal — de duas, três ou quatro 
maneiras diversas. 

Admiti-lo será fomentar o caos nas relações 
de trabalho. 

Quando uma empresa (e isso ocorre com to
das as grandes empresas) tiver estabeleci
mentos, agências ou filiais em diversas cir
cunscrições da Justiça do Trabalho, esse caos 
se transformará em catástrofe, porque em
pregados, nas mesmas condições, poderão ter 

direitos diversos perante o mesmo emprega
dor. 

O papel uniformizador do Tribunal Superior 
do Trabalho — que é uma de suas grandes ra
zões de ser, sobretudo depois que o Supremo 
Tribunal, na forma da Constituição, apenas 
julga recursos extraordinários trabalhistas 
em casos de violação constitucional — adqui
riu tamanha importância, que nos atrevemos 
a dizer que trabalhadores e patrões não terão 
segurança, quanto ao que devem ou não de
vem fazer, se seus atos forem julgados, in 
extremls, no âmbito estadual do Tribunais 
Regionais do Trabalho, pelo atrito dos julga
mentos proferidos. Nem se pode comparar os 
efeitos dos julgados da Justiça Comum dos 
Estados na aplicação do Direito Federal, co
mo o Direito Civil e o Penal, por exemplo, 
com a ressonância social ampla e imediata 
das decisões trabalhistas na aplicação do Di
reito do Trabalho que alcançam repercussão 
nacional. 

No Direito Civil e no Direito Penal, o inte
resse individual e restrito é a característica, 
com reflexos sociais menos contundentes. 

No Direito do Trabalho, os jurisdicionados 
estão organizados em entidades representati
vas, com atuação nacional e interação per
manente entre as diversas Regiões do País, 
pressionando a ordem económica e social em 
todos os sentidos, podendo afetar profunda
mente a economia e as finanças do País e até 
mesmo influir na mudança do modelo da so
ciedade (mais socializada ou mais conserva
dora quanto à livre iniciativa). 

Como então comparar os jurisdicionados da 
Justiça do Trabalho com os jurisdicionados 
da Justiça Comum dos Estados da Federa
ção? 

E portanto, do interesse nacional e do regi
me federativo, notadamente na fase atual da 
vida brasileira, que a interpretação do Direi
to do Trabalho se faça de forma harmónica, 
onde os interesses federativos sejam resguar
dados para se evitar a criação de novos focos 
de disparidades regionais. 

Por outro lado, a importância do Tribunal 
Superior do Trabalho avulta na área dos con
flitos coletivos de trabalho. 

Toca-se, aqui, em ponto delicado da vida 
brasileira. 

Existem "políticas salariais" que a Justiça 
do Trabalho vem considerando e cumprindo, 
com exação e segurança, nem sempre as en
dossando ou concordando. 

Muitas vezes, em nome da uniformidade e 
da correção do julgamento, o Tribunal Supe
rior do Trabalho tem reformado decisões pro
feridas pelos Tribunais Regionais. 

E AS CAUSAS DOS MUNICÍPIOS E 
DOS ESTADOS? 

As causas trabalhistas ajuizadas contra Es
tados e Municípios são de competência da 
Justiça do Trabalho. 
' Se não existir um órgão central, com com

petência, por via de recurso, para uniformi
zar os julgamentos locais, os riscos acima in
dicados atingirão tanto os empregados e em
pregadores da área privada, quanto das 
áreas municipais e estaduais. 

Municípios de um mesmo Estado, Estados 
da mesma Federação poderão — pergunta
mos nós — ficar sujeitos a jurisprudências di
vergentes, a respeito de leis federais que lhes 
sejam aplicáveis? 

Ou será muito mais razoável manter-se a 
possibilidade de umreexame uniformizador, 
por parte do Tribunal Superior do Trabalho? 

E AS CAUSAS CONTRA A UNIÃO? 
Quando, há vários anos, se fez o chamado 

"Diagnóstico do Poder Judiciário", o Supre
mo Tribunal propôs (com a concordância do 
Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal 
Federal de Recursos) que as causas traba
lhistas contra a União, autarquias e empresas 
públicas federais voltassem à competência 
da Justiça do Trabalho, reduzida, neste pon
to, pela Emenda Constitucional ns 1, de 1969. 

E muito possível — há sintomas nesse senti
do — que essa orientação renasça na elabora
ção da futura Carta Constitucional. 

Teremos, nesse caso, os interesses traba
lhistas da União (assim como de suas autar
quias e empresas públicas) julgadas, em der
radeira instância, no âmbito regional. 

Isso não nos parece aconselhável. A União 
poderá ficar jungida a decisões contraditó
rias entre si, com grave perturbação para o 
serviço público. 
APELO AOS JURISTAS E AOS FECNICOS 
Os grandes especialistas em Direito do Tra

balho e Direito Processual do Trabalho são 
convidados, em face desses pruridos de cam
panha já deflagrada, a participarem de um 
movimento de opinião que resguarde nosso 
meio século de tradições judiciárias. 

O Tribunal Superior do Trabalho sempre 
esteve aberto a iniciativas modificadoras de 
sua competência (sobretudo recursal) e de 
sua estrutura interna, desde que as mudanças 
propostas sejam úteis aos serviços judiciários 
e procurem melhorá-los, em benefício de tra
balhadores, empresários e entidades de clas
se, como venho pregando enfaticamente des
de que tomei posse. 

Muitas iniciativas dessa natureza partiram 
do próprio Tribunal Superior do Trabalho, so
bretudo quanto à necessidade de acelerar os 
julgamentos de sua competência. 

Não há modificação nessa postura do nosso 
Tribunal: aceitamos o debate de qualquer su
gestão e abrimos nossas portas a quem quiser 
discutir inteligentemente questões atinentes 
à Justiça do Trabalho, em todos os seus as
pectos. 

O que não aceitamos, porém, é que, à soca
pa, se procure diminuir o papel social do Tri
bunal Superior do Trabalho ou se venha ven
der ideias que se confundem com interesses 
profissionais ou pessoais contra um órgão que 
tem contribuído com o Brasil em tantas horas 
difíceis da nacionalidade para, por essa via, 
pensar-se na sua extinção. 

Estamos certos de que ilustres constituin
tes, na sua alta responsabilidade de elaborar 
a Carta Constitucional, saberão ouvir as opi
niões abalizadas dos mestres, professores 
eméritos, advogados, enfim, dos diversos seg
mentos sociais, na busca da verdade técnica 
que ressalte aos olhos, quanto ã necessidade 
de alteração processual na Justiça do Traba
lho, sem violentar sua estrutura 
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