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De um extremo a outro falta imaginação e sobram dúvidas

YZ

Antes de mais nada, um agradecimento: Sou reconhecido aos que me dizem 
advogado trabalhista e diligenciam no sentido de levar esse “equívoco” a pessoas 
até mesmo distantes; a bem da verdade, muito pouco demandada nestes nossos 
tempos absurdos, eu não faço parte do grupo de especialistas que deu suporte 
com o seu admirável trabalho à libertação dos trabalhadores brasileiros da 
semiescravidão em que viveram no período pré-Getúlio Vargas, qualquer coisa 
como 430 anos, pouquinha coisa mais. 

Solicitado por pessoa com pretensões eleitorais, que eu desconhecia, distribuí 
no Foro trabalhista do Rio de Janeiro uma quantidade de ações em face da 
Administração Federal versando o mesmo direito, até ser alertado da finalidade 
política da solicitação. Uma incerta em manhã de sábado, naturalmente inespera-
da, confirmou o alerta; a partir de então não mais distribuí qualquer ação dessa 
modalidade, cuidei apenas das que estavam em curso, valioso registrar que, nem 
antes, nem depois desta série encontrar-se-ão ações trabalhista por mim distribuí-
das ou acompa nhadas no Foro do Rio de Janeiro ou em qualquer outro. 

É verdade que fui remunerado com os honorários da lei, e nem mais um 
centavo, pelas ações levadas a bom termo, como é também verdade que dinheiro 
não é a coisa mais importante do mundo; nunca me atraiu envolver-me com 
qualquer coisa em que o valor dominante tivesse, nuances sequer, de cor política. 

Outra correção: Nem todos me pagaram; numa ação que precisou de bons anos 
de trabalho para ser concluída, processada e julgada pela Egrégia Justiça Federal1,
combatida em Segunda Instância, no Egrégio Tribunal Superior e pretensão de 
discuti-la no Pretório Excelso , 

(1)
onde há condenação por sucumbência em matéria trabalhista, diferentemente do 
Judiciário do trabalho, onde boa quantidade de patrões protela o quanto pode os 
seus deveres da lei e, quando ė legalmente constrangido a fazê-lo, o faz 
frequentemente mediante acordos que lhe são favoráveis sem a condenação da 
sucumbência

em virtude de declinação da competência pela Colenda Justiça do Trabalho, o 
beneficiário/autor simplesmente recusou-se a fornecer-me os elementos para 
liquidação da sentença apesar de todos os meus esforços nesse sentido. É fato  
certo e provado nos autos. Como esse é um pagamento que depende de Preca-
tório, estou esperando, face ao atraso orçamentário, que tudo se conclua para 
realizar os honorários sucumbenciais e advocatícios, que me pertencem, claro, 
notadamente a condenação por sucumbência, que pertence ao advogado. 

Estou traduzindo este fato na primeira pessoa e nos termos em que o faço por 
mais de uma razão: (1) Em defesa de direito do qual sou titular e do qual não abro 
mão; (2) É preciso, em defesa da nobre profissão de advogado, que fique bem 
claro de onde partem as irregularidades de comportamento no bojo de ações 
judiciais; (3) Que o hábito de considerar a Justiça do Trabalho um ramo menor do 
Judiciário é preconceituoso e mal-intencionado, preço pago pela Especializada 
por constituir-se pedra no sapato dos empresários que historicamente laboram  no
sentido de  manter o trabalhador brasileiro à sua mercê e explicando de forma 
eloquente as últimas e profundas alterações na legislação trabalhista. 

Afinal2,

(2)
agradecendo o elogio de ser um advogado trabalhista, que certamente não 
mereço, transfiro-o aos ilustres colegas da área que combatem diuturna-
mente e com grande desgaste pessoal as injustiças e explorações perpetra-
das especialmente contra os trabalhadores mais humildes e necessitados

registro que minha área de trabalho abrange de longa data o ramo constitucional e 
de assistência em recursos aos tribunais superiores, além de abranger, sob o mais 
estrito enfoque constitucional, o direito civil e, o mais importante de todos os 
ramos do direito depois do direito Constitucional, o penal, que se ocupa do mais 
precioso dos bens humanos, a liberdade, e dos julgamentos justos por juízes 
competentes para as matérias submetidas ao crivo judicial. Veja-se aqui no blog os
inúmeros artigos sobre matéria constitucional e cível, menor a frequência sobre 
matéria penal e, praticamente inexistentes, textos sobre matéria trabalhista.

ET — Este parágrafo visa o fim declarado; eu não estou me promovendo ou 
procurando trabalho. Se tivesse de fazê-lo não o faria por esta via.

-

(…)

— O ‘x‘ da questão é o conceito de sadio. Um teste desse tipo 
IGG que fizeram tem baixa sensibilidade. V. pode estar 
contaminado e testar negativo. É bem frequente.

— Bom, pra finalizar, quer dizer que eu, que uso máscara 
permanentemente, além disso vacinado, estou em qualquer 
circunstância a salvo no ônibus, no supermercado cheio. …

— Faz sentido. Lembrando que eles usaram mascaras N95 e 
que medicina não ė matemática.
 
— Então, meu insubstituível amigo, sob minha perspectiva, é 
melhor ficar longe do virus e das pessoas potencialmente 
infectadas, quer dizer, todas, a despeito do Amor de Lésbica.

— Mundo progressista…

— Uma só vida humana vale mais do que qualquer risco 
relativamente a ela. Eu, pessoalmente, nunca gostei de brincar 
de roleta russa. (…)

— Tem muita gente morrendo de fome e doenças por conta de 
lockdown…

— Tem que alimenta-los se os governos são incompetentes. Já
tinha aos milhões antes da pandemia, ela só agravou o 
problema.

— A ideia e essa mesmo … deixar as pessoas cada vez mais 
dependentes do governo e cada vez menos capazes de resolver
seus próprios problemas...ideia de Karl...quem mesmo?

— Não e ideia do Karl, não. É de todo governo totalitário ou 
candidato a ditador.

— Pois é…

— Ele apenas deu as ferramentas teóricas…

(...)

-

Nós, súditos dos países ocidentais, somos herdeiros da tradição e da ordenação 
jurídica romana, um pouco cidadãos da Roma Imperial quer quanto ao rigor da 
lei, quer quanto aos excessos e arbitrariedades praticados por mandatários 
comprometidos em sua investidura com a observância dos mandamentos legais. 

A barbárie foi atenuada pela norma legal e pela necessidade de controle amplo, 
impessoal e à distância das populações, mas permaneceu, por modos diversos, 
neste nosso mundo dito civilizado, por barbárie entendendo-se, para os efeitos 
desta dicção e reflexões, o que quer praticado ao arrepio das prescrições das 
Cartas Nacionais e das leis ordinárias, e, ferida a norma constitucional ou legal, é 
subtraído ao controle jurisdicional, ao qual toda a vida em Sociedade está 
subordinada.

O inderrogável controle jurisdicional tem ordenamento próprio, e por ele, 
somente por ele, é  exercido. O Forum, no Direito Romano em praça pública ou 
em locais outros abertos aos cidadãos comuns, princípio inafastável, era o 
momento ou lugar onde os juízes o exerciam. As decisões deviam ser exaradas 
com rigorosa observância das prescrições legais e dos requisitos da verdade; não 
podiam ser ocultadas de nenhum homem. Era o que estabelecia a Compilação, 
16:9, Digesto mandado elaborar por Teodósio I, já referido. Praetorium era o 
lugar de exercício do controle jurisdicional criminal pelo Imperador ou 
Governadores provinciais; nele compreendiam-se juízos de segurança e os delitos
de lesa maiestatis. Suas sedes eram o palácio imperial, quando exercido pelo 
Imperador, ou o palácio provincial, quando exercido pelos Governadores, que, de
sua sella — bancos de madeira especialmente modelados —, corporificando o 
jui-estado ou o estado-juiz, julgava e aplicava penas capitais. Neste caso, a 
dependência onde realizados os julgamentos chamava-se secretarium, definindo a 
natureza secreta das audiências, cujas decisões, contudo, deviam ser proferidas 
sob o estrito comando da legislação aplicável, observados os requisitos da verdade
e a fundamentação, além de ser-lhes dado conhecimento geral obedecendo ao 
princípio, também inderrogável,  da publicidade, é dizer, mesmo em um regime 
como o romano, de práticas brutais e exclusivistas, mesmo ao Imperador, com 
status de divindade, destinatário natural de apelos ou recursos das decisões dos 
Governadores, pese a faculdade do julgamento secreto, impunha-se a rigorosa 
observância da lei regular, a fundamentação de suas decisões e a publicidade dos 
atos judiciais, especialmente os decisórios. Imperadores legalistas, constata-se de 
expedientes históricos preservados, advertiram reiteradamente, vezes até, 
Governadores que abusavam de julgamentos secretos e da falta de publicidade e 
fundamentação de suas decisões de caráter judicial. 

No Brasil, regido por uma das mais avançadas Constituições do mundo, somen-
te a União, via Congresso Nacional, pode legislar sobre matéria penal; a Carta da 
República tem insculpida a regra pétrea de que “não haverá juízo ou tribunal de 
exceção” (CF, art. 5º, Inciso XXXVII). 

Firmou-se, a partir do início da década de 1950, conceito segundo o qual, clara 
referência à guerra mundial finda poucos anos antes, novas guerras seriam 
travadas apenas no campo comercial, pela conquista de mercados, necessidade 
premente dos países industrializados nos quais o como produzir já estivesse 
equacionado, devendo ser assegurado consumidores externos para os excedentes 
das economias de escala, base para o desenvolvimento permanente das nações, da 
satisfação de seus nacionais e, por extensão, para garantia de estabilidade de 
sistemas de governo e seus titulares.

No início da década de 1950 valores essenciais básicos ainda eram observados 
com uma amplitude que proporcionava às Sociedades espaço para práticas 
saudáveis do ponto de vista ético/moral. Não pretendo com isso significar que o 
mundo era um colégio de vestais chefiado por santos e administrado por anjos; o 
que quero dizer é que de modo geral havia critério e, essencialmente, acentuado 
pudor. Práticas alheias aos melhores princípios legais, éticos e morais existiam, 
como de resto existem desde que o mundo é mundo, mas havia também bom 
senso e consciência do mal insidioso da contaminação social. Os então chamados 
formadores de opinião, indivíduos, ecos e órgãos, sem deixarem de cuidar dos 
próprios interesses, tinham certa visão do todo e ainda forte noção de nacionali-
dade. Honradez, amor e respeito próprios, vergonha na cara, sentimento de 
ridículo e pudor eram amplamente praticado, estavam ainda em moda.

As coisas mudaram, de certo modo degringolaram na direção do dinheiro e do 
poder; foi-se a noção de ridículo, de nacionalidade, pudor é coisa rara, o 
sentimento de honra converteu-se em artigo de luxo, ficou a dissimulação como 
regra geral, não mais se assistem manifestações de indignação genuínas; ficar 
zangado de verdade é, nestes tempos loucos, visto como indisciplina social, a 
individualidade, evaporada, sumiu, levada pelos ventos da arrogância velada, de 
poucas palavras, responsável por terríveis estragos à saúde social, com graves 
reflexos nos costumes. Todos correm a participar de igrejinhas, talento e preparo 
já não são tão necessários, necessário é ter amigos.

Os princípios de direito romano não estão aqui por acaso; Roma perdeu-se por 
corrupção admiministrativa e social, cultivada em seu significado mais amplo 
pelos ferrabrases do ramo, despudorados a se fingirem e quererem cidadãos 
respeitáveis, a pior espécie deles. Roma perdeu-se pela quebra repetida das regras
morais e éticas, e tantas vezes quebradas quantas necessárias para fazerem-nas 
desaparecer de vez; os tais senhores respeitáveis pareciam então, como parecem 
agora, acima delas, coisa de pessoas superiores, na sua visão, que existem para 
disciplinar a massa, manipulável na sua corrida para ascenderem socialmente e 
consumir, consumir, consumir.

Não é apenas um quadro pessimista, veja-se o que temos aí de real, valores 
distorcidos, esforços para destruir o que exista de contenção social legítima, o 
cultivo da insensibilidade, a consagração do cinismo, o desapreço pela verdade.
(Publicado originariamente em Outubro de 2015)
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