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D e há muito venho alertan
do para as conseqüências 
caóticas que a restrição re-. 
cursai do Tribunal Supe

rior do Trabalho, por divergência 
de julgados entre os Tribunais Re
gionais do Trabalho, constante do 
Si 2o do artigo 117, do texto pré-cons-
titucional acarretará ao País. 

A vastidão territorial do Brasil 
exigiu a subdivisão da Justiça do 
Trabalho em regiões onde cada Tri
bunal Regional interpreta a lei tra
balhista de âmbito nacional. Assim 
tem sido e agora se altera, fazendo 
com que, em todos os Estados, haja 
um Regional. Áreas onde há evi
dente falta de experiência na ma
gistratura trabalhista, pela escas
sez dé Juntas em atividade. 

Durante mais de quarenta anos, 
o sistema trabalhista funcionou de 
maneira equilibrada, porque a lei 
processual instituiu o terceiro grau 
de jurisdição (o Tribunal Superior 
do Trabalho), com a precípua fina
lidade de dar interpretação unifor
me à lei trabalhista, segundo os in
teresses gerais da Federação. 

O ambiente social-trabalhista 
forçou ainda mais a necessidade 
das interpretações uniformes de 
parte de um Tribunal de jurisdi
ção nacional sobre as mesmas nor
mas trabalhistas e, a partir da dé
cada de 70, foi que surgiu de forma 
importante a atuação uniformiza-
dora do Tribunal Superior do Tra
balho. Em 1987, o Tribunal Supe
rior do Trabalho veio a julgar 
?1.178 processos, os TRTs, 86.372 e 
as Juntas, 766.353 reclamações, 
num total de 862.725. Transferindo-
se para a Justiça do Trabalho a 
competência para julgar os dissí
dios oriundos das relações de tra
balho nas quais figure a União, 
mais o crescimento vegetativo, che
garão às nossas barras, no corrente 
ano, aproximadamente, 1.400.000 
reclamações. 

Pois bem, agora, quando nos 
aproximamos do século XXI, ado
ta-se, no texto constitucional, dis
positivo que recoloca a interpreta

ção da norma trabalhista no 
período da década de 30, quando 
as decisões não ultrapassavam os 
limites do processo e não se extra
vasavam para a área dos interes
ses gerais das categorias e do pró
prio País, como unidade. 

No Estado de São Paulo, por 
exemplo, atualmente, qualquer 
ação trabalhista versando sobre lei 
nova, ou mesmo antiga, tem pro
fundas repercussões nas relações 
de trabalho em geral. A intensida
de dessa interação e do efeito uni
versal de qualquer decisão obrigou 
a instalação, no Estado de São Pau
lo, de dois Tribunais Regionais, um 
em Campinas e outro na Capital, 
estando o território do Estado pra
ticamente dividido entre os dois. 

Não canso de apontar o exemplo 
de São Paulo. Lá estão 70% do po
der econômico e do movimento sin
dical operário de todo o Brasil Co
mo será possível manter-se o 
equilíbrio entre as categorias pro
fissionais e econômicas de São Pau
lo num clima de tranqüilidade, se 
dois Tribunais Regionais as juris-
dicionam de forma autônoma? 

Para os leigos, renovo a explica
ção de que o papel fundamental do 
Tribunal Superior do Trabalho é 
unificar a jurisprudência, isto é, 
dar coerência, harmonia nacional 
à interpretação do Direito do Tra
balho, que é federal Não pode ha
ver a regionalização do Direito do 
Trabalho, o que aconteceria ago
ra, persistindo o § 2o do art. 117. 
Cada Regional decidiria á sua ma
neira e não haveria recurso para 
revisão por divergência. O Direito 
do Trabalho seria estadualizado. 

Percebendo o inconveniente que 
o dispositivo constitucional apre
senta, as próprias entidades de cú
pula do sindicalismo operário fna-
nifestaram-se pela supressão do 
dispositivo restritivo, e o fizeram 
pela simples razão de que as diver
gências internas de cada Tribunal 
Regional não serão uniformizadas, 
situação que é perigosa para o 

prestígio das direções sindicais, 
que só poderão alcançar a unifor
mização através de greve. Só pela 
força obrigarão a classe patronal a 
adotar a interpretação mais vanta
josa. 

A disparidade de interpretações, 
não unificadas, entre Estados ge
rará a greve. 

Vários argumentos têm sido 
apresentados para condenar o dis
posto no parágrafo 2o do artigo 117, 
da nova Carta, como, por exemplo, 
a situação da União Federal e suas 
empresas de âmbito nacional, como 
a Rede Ferroviária, o Banco do 
Brasil, a Petrobrás e agora a Caixa 
Econômica Federal, todas com polí
ticas administrativa e salarial dita
das pela União, com quadro de car
reira nacional (conquista dos 
trabalhadores), que se transforma
rão em empresas de âmbito esta
dual, como o foram até 1965. Na 
área privada, os bancos entrarão 
num beco sem saída, com suas 
agências estaduais regidas por in
terpretações diferentes. 

A Constituição criou o mandado 
de injunção, instrumento proces
sual que garantirá ao cidadão to
dos os direitos estipulados na Car
ta Magna, não regulamentados. 

Por decisões regionais díspares 
uma mesma empresa ou categoria 
econômica poderá ser obrigada a 
cumprir o direito constitucional, 
não regulado em lei, de várias for
mas e um único Tribunal Regional 
dividido em turmas poderá adotar 
tantas fórmulas quanto for o nú
mero de suas turmas, sem possibi
lidade de uniformização pelo Tri
bunal Superior do Trabalho, pois 
a divergência não ensejará o re
curso de revista, só a violação li
teral do texto constitucional, o que 
não ocorrerá nas hipóteses aponta
das. 

Faço, pois, o último alerta aos 
Constituintes: reflitam sobre as 
graves e imprevisíveis conseqüên-
cias da medida adotada. 

Marcelo Plmentel ó Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho. 


