
São Paulo, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Prezada Sra. Jornalista, 

 

Seguem, abaixo, as respostas aos questionamentos a mim direcionados. 

 

Agradeço a oportunidade de poder manifestar-se sobre assuntos tão relevantes 

e de interesse de todos que se vinculam à Justiça do Trabalho. 

 

 

Att. 

 

 

 

 

Luiz Antonio M. Vidigal  

Candidato à Presidência do TRT2 para o biênio 2020/2022 

 

 

 
 

É histórica a luta pela evolução dos direitos sociais no Brasil e no mundo. A 

chamada "questão social", que no fim da primeira República era denominada, 

depreciativamente, por "questão de polícia", encontrou posição consolidada na 

Constituição Federal, seguindo os exemplos dos países mais avançados e 

democráticos. Não há espaço para a involução. O princípio constitucional é o de 

não retrocesso social. Discursos sobre a extinção da Justiça do Trabalho são 

mais produto da irreflexão do que do assentamento de ideias concretas ou de 

autoridades qualificadas para um tal diagnóstico. O nosso compromisso é com 

a Constituição Federal, com a Lei e com a Instituição que tenho servido desde 

1.974, quando ingressei como servidor público. À experiência de servidor desta 

Instituição se soma a minha experiência como Magistrado, com ingresso em 

1.986. Sou defensor da Justiça do Trabalho e usaremos a palavra e a busca dos 

convencimentos que forem necessários para enaltecer a relevância dessa 

Instituição. Em suma, nos uniremos aos demais Tribunais trabalhistas e outras 

cortes de nosso pais para que, com o Tribunal Superior do Trabalho, possamos 

reunir forças na defesa intransigente da nossa Justiça Especializada num diálogo 

franco com a sociedade e demais autoridades políticas responsáveis pelo 

destino da Nação. 



 

 
Não existe Justiça do Trabalho sem a essência qualificada dos seus Servidores 

e Magistrados. A valorização de um está ligada à valorização do outro. A jóia da 

casa é essa mão-de-obra que faz essa Instituição seguir avante. O 

congelamento orçamentário decorre de Lei. E somos cumpridores das Leis. No 

entanto, enquanto cumpridores das Leis não estaremos impedidos de envidar 

todos os esforços para buscar a sensibilização das fontes federais de decisão, 

no sentido de atender às incomuns demandas oriundas do maior Tribunal 

Trabalhista do País. Essas necessidades compreendem a busca de aportes 

materiais e incremento de recursos humanos. A Presidência do Tribunal não 

gera fontes de recursos financeiros, não promove os meios que farão face às 

demandas. Mas a Presidência do Tribunal gera as ações administrativas 

necessárias ao aprimoramento das nossas estruturas e a evolução das nossas 

garantias. Propugnamos pela melhoria das nossas condições de trabalho e de 

reconhecimento do valor da nossa mão de obra. A par disso, caberá ao novo 

administrador adotar iniciativas inovadoras para suprir a necessidade de mão-

de-obra em face da vedação legal de realização de novos concursos e de novas 

nomeações. A Administração poderá fomentar o sistema de capacitação e de 

treinamento dos servidores ativos além de contar com auxílio tecnológico para 

facilitar e melhorar as atividades administravas e jurisdicionais como um todo.  

 

 
 

A realidade é muito variada e, mais do que isso, dinâmica, e em muitas 

circunstâncias, surpreendente. A pandemia da covid-19 é apenas um exemplo. 

Há um ano seria impensável afirmar que praticamente todo o efetivo deste TRT 

estaria trabalhando à distância. Essa diversidade de situações que produzem 

efeitos na saúde dos Servidores e Magistrados é assunto de atenção para os 

especialistas dessa área, aos quais temos de incumbir os diagnósticos de 

saneamento e, tanto quanto possível, de antecipar providências que possam em 

muitas situações evitá-los. O nosso Tribunal tem condições respeitáveis para o 

conforto laboral e temos campanhas consolidadas que revelam as nossas 

atenções já há muitas gestões, a exemplo da ginástica laboral, equipes de 

orientação para ergonomia, uso de mobiliário adequado, dentre tantos. Mas o 

maior Tribunal do País também gera o maior número de problemas e de 

demandas de saneamentos administrativos. A gestão de tantas demandas é 

trabalho de fôlego, a ser empreendido em feitio colegiado, cooperativo, 

participativo, ouvindo as solicitações e buscando a exata compreensão dos 



problemas. Quanto ao assédio moral e sexual já temos política administrativa 

alinhada com as diretrizes adotadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, com 

resultados bastante efetivos. Se nem todos os problemas foram evitados, isso 

se dá pela circunstância própria da convivência humana e da conduta individual 

das pessoas, não por derivação de qualquer tolerância da administração. Temos 

regramento normativo sobre o assunto e manteremos as políticas de 

esclarecimento, de divulgação e de não aceitação de invasão à privacidade das 

pessoas. É preciso que o Comitê de Combate ao Assédio Moral dê efetividade 

ao combate de qualquer espécie de discriminação e de outros desvios presentes 

nas atividades quotidianas no meio-ambiente de trabalho. Para isso deverão ser 

desenvolvidos mecanismos para não apenas coibir condutas de assédios moral 

e sexual, mas também mapear e acompanhar atentamente os setores 

suscetíveis de comportamentos que afrontem a dignidade dos servidores deste 

Egrégio TRT.   

 

 
Não posso afirmar ou negar o cumprimento de cronogramas anteriores, nem 

detenho meios para justificá-los numa ou noutra hipótese. Como já disse, o maior 

Tribunal do País também produz o maior número de demandas internas e 

externas, que precisam ser respondidas. Eu fui servidor de 1974 a 1986, e 

mesmo como Magistrado, a partir de 1986, não deixei de estar vinculado ao 

serviço público, conquanto em estatuto diverso. A valorização dessa mão de 

obra qualificada eu sei bem quanto representa na nossa riqueza, e quanto 

precisa ser respeitada. A minha gestão frente à Corregedoria Regional foi 

marcada pelo diálogo. Tenho a maior disposição em dialogar com todos e por 

quaisquer temas que representem a valorização institucional, o aprimoramento 

dos nossos serviços e a busca de melhores condições de trabalho para todos. 

Logo, é indispensável o contato periódico sempre que necessário para o 

aperfeiçoamento e a melhoria da Instituição como forma de estreitar o 

relacionamento entre tribunal e representantes dos servidores.   

 

 
Todas as possibilidades estão abertas. Uma gestão democrática precisa estar 

disposta e comprometida com o diálogo em busca dos esclarecimentos 

necessários que possam identificar a coisa, a causa e as soluções. Questões do 

interesse coletivo precisam contemplar a inclusão do coletivo na fonte de 

decisão. O Plano de Saúde é um assunto de interesse coletivo, de extrema 

importância, seja para conferir estado de tranquilidade ao nosso contingente, 

como para conferir condições saudáveis para o exercício do trabalho. Servidor 

sem saúde não produz. Servidor sem saúde não é feliz. Estamos dispostos a 

buscar a melhor solução que atenda conjuntamente a todos, dando continuidade 



às ações da gestão atual de remanejar despesas para amenizar o impacto 

financeiro do plano de saúde de servidores e magistrados. 

 

 
 

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça 

produzem atos normativos que funcionam para uniformizar as ações 

administrativas em âmbito nacional, gerando efeitos que são, forçosamente, 

vinculativos. Somos cumpridores das Leis e das deliberações que vinculam os 

nossos atos. Na parcela dos nossos atos em que seja definida a nossa 

discricionariedade de ação, atuaremos, com responsabilidade, seriedade e rigor, 

na proteção aos nossos servidores e magistrados. Deverá existir uma atenção 

especial aos servidores considerados do grupo de risco, com busca de 

alternativas para o exercício de suas atividades laborais de modo a não colocar 

em risco a sua saúde e de seus familiares. Serão necessários estudos para 

implementar regimes de horários diferenciados e de revezamento no 

atendimento, bem como adaptações das instalações físicas, tudo para preservar 

a saúde de todos aqueles que se utilizam dos prédios da Justiça do Trabalho de 

São Paulo. Em suma, é preciso ter condições seguras de trabalho para a 

retomada gradual das atividades presenciais, observadas as disposições 

normativas do CNJ e do CSJT.   

 
 

A creche do Tribunal é um projeto que evoluiu por mais de 30 anos, cujo êxito 

inspirou modelos hoje consagrados em outros Tribunais, a exemplo do Tribunal 

Superior do Trabalho. A nossa creche é paradigmática. Devemos ter orgulho 

desse projeto e do extraordinário resultado que ele produz. As dificuldades 

enfrentadas para a manutenção e aprimoramento desse valioso benefício a 

Servidores e Magistrados precisam igualmente ser geridas, seja com a 

sensibilização dos órgãos de deliberação em Brasília, seja com tudo o que a 

nossa criatividade pode produzir nessa direção. Entretanto, como a questão 

encontra-se sub judice a Administração deverá ater-se rigorosamente aos 

termos do que for decidido no Mandado de Segurança impetrado sobre este 

assunto.  
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