
1 

 

 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DO PROJETO DE HISTÓRIA ORAL DO TST 

 

MINISTRO JOSÉ AJURICABA 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DOCUMENTAL E MEMÓRIA - CGEDM 

 

 

 

 

DATA DA ENTREVISTA: 11 de dezembro de 2012 

 

LOCAL: Brasília-DF. 

 

ENTREVISTA 

Entrevistador: O senhor nasceu na cidade de Rio das Flores no Rio de Janeiro, em 

1926, pode nos falar um pouco das lembranças que tem dessa primeira infância, a 

cidade, seus pais e irmãos? 

 

Ministro JA: Tenho pouca lembrança da cidade em que nasci. Na verdade, só fui 

conhecê-la quando já era Ministro. Fiz uma viagem de carro até lá com esse objetivo, 

porque eu não conhecia, nunca tinha estado lá. Meus pais eram sergipanos. Minha mãe 

e meu pai foram para Aracajú, porque ele era telegrafista. Então ele era transferido. 

Tenho a impressão que ele fez concurso lá no Rio de Janeiro e ficou passando de uma 

cidade para outra. Ele foi pra Rio das Flores, creio que foi também para Petrópolis. Só 

depois, quando conseguiu um cargo em comissão em Aracajú, é que ele voltou para 

Sergipe, creio que lá por volta de 1929, 1930. Deram um cargo em comissão lá – 

Diretor dos Correios e Telégrafos – e ele então voltou pra Aracajú. 

Entrevistador: Depois de Sergipe, sua família mudou-se para Pernambuco. Como foi 

esse processo? 

 

Ministro JA: Foi o seguinte, eu tinha vontade de fazer curso superior e naquela época, 

em Sergipe, só havia o curso superior de Química – que era o que eu queria fazer. Mas 

meu pai tinha um amigo na Câmara Federal, o Deputado Federal e escritor Amando 
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Fontes... ele escreveu dois livros famosos: Os Corumbas e Rua do Siriri, que eram 

livros sobre problemas sociais. Nos Corumbas ele descreve uma família do interior de 

Sergipe que vai para Aracaju e lá todas as filhas (deles) se perdem, tornam-se 

prostitutas. No outro, Rua do Siriri, ele fala também do problema das prostitutas
1
. Ele 

tinha essa preocupação de ordem social. Foi um grande escritor, Amando Fontes. E esse 

Amando Fontes, que era Deputado Federal, foi quem conseguiu minha transferência 

para Pernambuco. 

 

Entrevistador: Então o senhor foi sozinho?  

 

Ministro JA: Fui sozinho. Na época eu não era casado. Fui, aliás, numa viagem 

rocambolesca, porque fui de caminhão. Na boleia de um caminhão, levando meus 

móveis. Foi uma viagem horrível, dois dias para chegar a Recife, muito cansativo! 

Cheguei lá esbagaçado, mas me adaptei. Levei também uma carta de apresentação. Em 

Aracajú, eu pertencia a um grupo que se dedicava a problemas sociais, era o Grupo de 

Ação Social de Aracajú, e havia um amigo nosso – o Dr. Hélio Ribeiro
2
 – que, quando 

                                                           

1
 “A opção estética de Amando Fontes foi representar as condições sociais do povo brasileiro das 

primeiras décadas do século XX em seus romances Os Corumbas e Rua do Siriri, publicados 

respectivamente em 1933 e 1937. Ele buscou em sua atividade literária perscrutar a vida dos mais pobres, 

e marginalizados no caso das prostitutas, que são os personagens centrais do segundo romance. [...] No 

romance Os Corumbas, o leitor encontra a trajetória de uma família do interior sergipano. Geraldo e Sá 

Josefa são os protagonistas centrais, juntamente com seus quatro filhos, Pedro, Albertina, Bela e 

Caçulinha. A imigração ocorre em virtude da seca, que obrigou esta família a refugiar-se na capital 

Aracaju. No decorrer da narrativa, Amando Fontes descreve várias situações de dificuldades e penúria 

pelas quais esta família vive seja no trabalho, na fábrica têxtil ou nas condições da cidade. Neste contexto 

ficcional, o espaço da fábrica é visto pelos personagens como um "inferno", pois a insalubridade, a 

proliferação de doenças e os vários acidentes tornavam aquele espaço em uma espécie de punição. 

Acrescenta-se às agruras desta família, a prisão do filho, que militando por melhores condições de 

trabalho nas fábricas têxteis foi deportado para o Rio de Janeiro, bem como, a prostituição das filhas dos 

Corumbas, retratada no romance Rua de Siriri (1937), onde Amando Fontes trata da área de meretrício da 

cidade de Aracaju e dos insucessos da vida na cidade.”.  LIMA, Cleverton Barros de. Cidade dos 

Corumbas: Literatura e Política na Pena de Amando Fontes. Anais do XIX Encontro Regional de 

História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP-USP. São Paulo, 2008, p. 2. 

 
2
 “A presença de católicos no meio universitário em Sergipe tem sua origem a partir da iniciativa de um 

grupo de intelectuais que, em novembro de 1945, cria o Grupo de Ação Social, inaugurado no sítio da 

família Ribeiro, tendo como participantes: Dr. Hélio Ribeiro, Luiz Rabelo Leite, Osvaldino Figueiredo, 

Aloísio Guerra, Antônio Rabelo Leite, José Ajuricaba Costa e Silva e Antônio Fagundes Costa. Esse 

grupo de jovens católicos, de acordo com o Prof. José Silvério, ‘se constituiu como um grupo de ação 

social e não de Ação Católica. Era um grupo de jovens que queriam fazer alguma coisa pela Igreja, 

especialmente pela difusão da Doutrina Social da Igreja’. O grupo desenvolve-se com o surgimento da 

campanha da LEC (Liga Eleitoral Católica) e no envolvimento com o Círculo Operário Católico. Somente 

com a organização da Ação Católica, em 1948, foi criada a Juventude Católica, e o Grupo de Ação Social 

serviu de base para o núcleo da LUC (Liga Universitária Católica) e da JUC.”. RAMOS, Antônio da 

Conceição. Movimento Estudantil: A Juventude Universitária Católica em Sergipe (1958-1964). 

Dissertação (Mestrado em Sociologia). Universidade Federal de Sergipe. Núcleo de Pós-Graduação em 

Sociologia. São Cristóvão, 2000. 
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decidi ir para Recife, mandou uma carta de apresentação para um amigo dele lá e essa 

carta me ajudou bastante. Eu entrei na Ação Católica em Recife e achei que o 

movimento que tinha certa afinidade com a minha atividade no Grupo de Ação Social 

de Aracajú era a JOC, Juventude Operária Católica
3
. Na época, eu ainda era jovem 

[risos].  

 

Entrevistador: Chegando a Recife, o senhor de imediato começou o curso de Direito? 

 

Ministro JA: Não, não. Fiz um vestibular e perdi. Eu já tinha feito um vestibular na 

Bahia, foi para a escola de engenharia, e perdi. Lá em Recife eu fiz o vestibular para 

química, perdi. Aí fiz uma reflexão: se eu estou perdendo esses vestibulares é porque 

não tenho estudado muito. E não estudo muito porque me preocupo com outras coisas. 

Então eu decidi fazer Direito. Aí na primeira vez passei. Na época os concursos não 

eram muito rigorosos. Terminei a faculdade de Direito e depois de algum tempo fiz 

vários concursos lá em Recife. Também fui funcionário do Tribunal Regional Eleitoral 

de Pernambuco. 

 

Entrevistador: Como era a política em Recife naquela época? 

 

Ministro JA: Naquela época era UDN
4
 e PSD. Eu era simpatizante da UDN. E meus 

pais em Aracajú, sobretudo minha mãe [...] minha mãe era filha de um austríaco. Eu 

tenho até a fotografia dele ali, chamava-se Herman Rudolph Zickler, não era Hitler, 

Zickler. E então ela torcia, inclusive durante a guerra, pela Alemanha. Ela torcia pela 

Alemanha, já eu não. Lá em Aracajú, eu fiz contato com esse rapaz que me 

                                                                                                                                                            

 
3
 A JOC, movimento religioso ligado à Igreja Católica, pretendia reaproximar a Igreja e os setores menos 

favorecidos da sociedade, principalmente o proletariado. Criada na Europa pelo padre belga Joseph 

Cardjin, a JOC atuava no Brasil desde a década de 1930, mas foi oficializada somente em 1948. Com o 

agravamento das condições de vida dos trabalhadores, a JOC passa a ter uma atuação política mais 

contundente, os discursos deslocam-se de preocupações relativas à vida privada, cotidiano, ordem e moral 

familiar e passam a analisar questões sociais relativas aos trabalhadores, sugerindo também alternativas 

de lutas políticas. Com o advento do golpe militar, em 1964, os jocistas passaram a ser sistematicamente 

perseguidos. 

 
4 

A União Democrática Nacional, fundada a 7 de abril de 1945 como uma “associação de partidos 

estaduais e correntes de opinião” contra a ditadura estadonovista, caracterizou-se essencialmente pela 

oposição constante a Getúlio Vargas e ao getulismo. Embora tenha surgido como uma frente, a UDN 

organizou-se em partido político nacional, participando de todas as eleições, majoritárias e proporcionais, 

até 1965. Seu principal adversário das urnas era o Partido Social Democrático (PSD), de representação 

majoritária no Congresso. BENEVIDES, Maria Victoria. União Democrática Nacional. In: Dicionário 

histórico-biográfico brasileiro pós-1930. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas – CPCOD, 2004. 
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encaminhou, que fez com que eu entrasse para essa casa, ele tinha uma orientação 

completamente diferente. Tanto que nós assinamos um manifesto, e nesse manifesto nós 

defendíamos a democracia e atacávamos os regimes totalitários, e isso desagradou 

muito minha mãe e meu pai. Porque, aliás, depois eles acertaram. Naquela época eram 

favoráveis à Alemanha, mas depois eles foram favoráveis ao Juscelino. Eles votaram em 

Juscelino, votaram certo. Eu votei em Juarez Távora
5
, votei errado [risos]. É verdade, a 

vida dá essas voltas. 

 

Entrevistador: Em 1961, o Senhor ingressou na magistratura trabalhista. Porque 

decidiu seguir esse caminho? Como era o concurso para Magistrado? 

 

Ministro JA: O concurso era bem mais fácil do que atualmente. Não havia milhares de 

candidatos não. Tenho a impressão que tinham aproximadamente uns 20 candidatos. Eu 

passei em primeiro lugar. Fui o primeiro colocado, pelo concurso, mas não pelos títulos. 

Outro colega, o Dr. Barreto Campelo, é que foi o primeiro lugar por causa dos títulos, 

mas pelas provas o primeiro lugar foi meu. 

 

Entrevistador: A opção pela magistratura trabalhista teve alguma motivação 

específica? 

  

Ministro JA: Porque eu já tinha uma influência, uma preocupação com o problema 

social desde Aracajú, quando participei desse grupo de ação social. Aí eu entrei no 

Direito. E depois eu fiz concurso para Juiz lá em Recife. Foi muito mais fácil do que 

atualmente. Eu passei em primeiro lugar, e fui designado inicialmente para uma Junta, 

porque na época era Junta de Conciliação e Julgamento. Para uma Junta que ficava 

numa cidade próxima de Recife: Junta de Conciliação e Julgamento de Paulista. Onde 

tinham duas ou três fábricas de tecidos, que não sei se ainda existem atualmente, os 

famosos Tecidos Paulista. Que eram de propriedade de um sueco chamado Lundgren
6
. 

                                                           

5
 O Ministro Ajuricaba faz menção à eleição presidencial de 1955, em que concorreram Juscelino 

Kubitschek, pela coligação do PSD, o general Juarez Távora pela UDN, Adhemar de Barros pelo PSP e 

Plínio Salgado, pelo PRP. 

 
6
 “O primeiro Lundgren – Herman Theodor – chegou ao Brasil em 1855, migrando da Suécia. Passando 

pelo Rio de Janeiro e Bahia, Herman fixou-se no Recife. Para Raul de Góes, que escreveu uma biografia 

apologética e laudatória de Herman (Um sueco emigra para o Nordeste – Vida, obra e descendência de 

Lundgren) publicada em 1964, a cidade de “Recife tornou-se o campo de ação desse bandeirante 

alienígena da indústria nacional”. Góes compara a trajetória deste imigrante, com a de Visconde de Mauá, 

Teófilo Otoni e Delmiro Gouveia, construindo uma imagem de herói, um feitor industrial, com notável 
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Essa Lundgren era uma multinacional. Aqui no Brasil ele tinha fábrica até de pólvora. 

Tinha uma fábrica de pólvora lá no interior de Pernambuco, tinha plantação de arroz lá 

na Paraíba e uma porção de coisas. 

 

Entrevistador: E os conflitos que o Senhor julgou na Junta de Paulista eram mais 

relacionados a essa Fábrica de Tecido? Quais eram as questões trabalhistas? 

 

Ministro JA: Eram quase todos dela. Porque eram três fábricas e praticamente as 

questões que vinham dessas fábricas ocupavam todo o tempo do juiz do trabalho na 

Junta. É possível que excepcionalmente houvesse uma causa de natureza comercial. 

Mas eu não me lembro. 

 

Entrevistador: Como a magistratura trabalhista de Recife recebeu a notícia do golpe de 

1964? O trabalho de vocês foi afetado?  

 

Ministro JA: Bom, eu tive colega até que, depois dessa revolução foi assassinado, 

coitado. Meu colega de Junta... mas não foi nessa ocasião não. No início, os militares 

não interferiram na Junta de Conciliação e Julgamento. Mas eu tive um colega de uma 

das Juntas em que eu fui Presidente, já em Recife, que era comunista. Era o Iran Pereira. 

E o Iran, eu soube depois, no fim da revolução foi morto pelo regime militar. Porque no 

fim da revolução andaram matando todos os comunistas, e esse meu colega foi um dos 

sacrificados também. 

 

Entrevistador: Conheceu sua esposa em Recife mesmo? 

 

Ministro JA: Conheci em Recife. Ela não era recifense, era alagoana. Mas sempre 

morou em Recife. Ela nasceu no interior de Alagoas, quando a mãe dela foi ter o 

primeiro filho, foi para lá. Então de nascimento ela é alagoana, mas se criou em Recife. 

Ela é Recife de coração. Por sinal sambava muito bem o frevo. Foi uma grande 

companheira e a mãe de todos os meus filhos, Maria Gesa Urquiza da Costa e Silva. 

                                                                                                                                                            

contribuição ao desenvolvimento econômico e social do Brasil e especificamente, do eixo Paraíba-

Pernambuco. Em 1861, funda a primeira fábrica de Pólvora de iniciativa particular – a Pernambuco 

Powder Factory. Já em 1904 adquire a fábrica de Tecidos Paulista. Falecendo em 1907, o controle dos 

negócios ficou com os seus filhos”. VALE, Eltern Campina. Da aldeia da preguiça à ativa colméia 

operária: O processo de constituição da cidade-fábrica Rio Tinto - Prahyba do Norte (1917-1924). Revista 

Crítica Histórica, v. 1, 2012, p. 60. 
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Entrevistador: Depois de presidir o TRT, de 1981 até 1983, o Senhor foi nomeado 

Ministro do TST, em 1984. Como foi esse processo de nomeação? A transição do 

Recife pra Brasília foi muito difícil? 

 

Ministro JA: Como fazia palestras, nessa época eu andava muito pelo Brasil, porque 

havia conferências e eu era convidado, como Presidente do Tribunal Regional, para 

participar em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados do Nordeste. Então eu já 

tinha um contato relativamente frequente com os ministros do TST. Inclusive um deles, 

um Ministro que foi muito conhecido aqui, Coqueijo Costa
7
, era um artista também. O 

Coqueijo era um pianista e violonista, tocava muita música. Ele nos reunia nesse 

prédio
8
, creio que neste andar, ele morava aqui. Ele ainda trazia um grupo de colegas 

para o apartamento dele, onde tocava e cantava. Foi um período muito agradável, 

porque o Ministro Coqueijo era uma pessoa admirável. Foi um grande juiz, e foi, 

sobretudo, um grande artista. Era admirador da musica popular brasileira. 

 

Entrevistador: O processo para nomeação observava uma lista tríplice? 

 

Ministro JA: Naquela época ainda não. A gente tinha que trabalhar para obter apoio 

político. Tinha que entrar em contato com políticos, para conseguir a nomeação. Eu 

contatei vários políticos, sobretudo de Pernambuco. Porque eu seria nomeado pelo 

estado de Pernambuco, como indicação de Pernambuco. Eu tive contato com vários 

deles, vários me apoiaram. E foi o Presidente que me nomeou, o Figueiredo
9
. Não o fez 

porque eu tivesse qualquer ligação com ele, mas porque um parente de minha senhora, o 

Dr. José Urquiza, era Secretário Geral do Ministro Andreazza
10

, que era muito amigo do 

Presidente Figueiredo. Aliás, foi outro dia que eu vim a descobrir isso. Que foi, até certo 

ponto, a influência de uma pessoa da família de minha esposa... foi ele que, como 

                                                           

7 
Carlos Coqueijo Torreão da Costa nasceu em 05/01/1924. Formou-se em Direito pela Universidade 

Federal da Bahia, em 1955. Foi Juiz do TRT da 5ª Região e tomou posse no TST em dezembro de 1971. 

Foi Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho (1980 a 1982), Vice-Presidente (1982 a 1984) e Presidente 

do TST (1984 a 1986). Faleceu em 20/01/1988. 

 
8
 Residência do Ministro Ajuricaba situada no bairro Asa Sul, em Brasília. 

 
9
 João Baptista de Oliveira Figueiredo, presidente do Brasil no período de 15/03/1979 a 15/03/1985. 

 
10

 Durante o governo de Figueiredo, o gaúcho Mário David Andreazza era Ministro do Interior. 
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Secretário-Geral do Andreazza, muito amigo de Figueiredo, conseguiu minha 

nomeação. 

 

Entrevistador: Concomitantemente com o exercício do cargo Ministro do TST, o 

senhor também trabalhou como Juiz do Tribunal Administrativo da Organização dos 

Estados Americanos, como foi essa experiência? 

 

Ministro JA: É verdade, eu exerci o mandato de juiz naquele Tribunal durante 12 anos. 

Porque o mandato lá é de 6 anos. E durante 12 anos participei desse Tribunal 

Internacional. As questões que decidíamos, eram questões eminentemente trabalhistas. 

Porque nós decidíamos as reclamações dos empregados da Secretaria-Geral do Tribunal 

contra essa Secretaria. Vale dizer que o primeiro presidente desse Tribunal, foi o 

Ministro Mozart Victor Russomano
11

, um brasileiro. Eu creio que os primeiros estatutos 

e regulamentos do TRIBAD
12

 e a legislação foram elaborados sob a orientação do 

Ministro Russomano. 

 

Entrevistador: Como Ministro do TST, o senhor seria capaz de eleger alguma decisão 

mais importante de sua carreira? 

Ministro JA: Eu me bati muito mesmo, pelo reconhecimento do vínculo empregatício 

dos trabalhadores avulsos. E fui sempre vencido, perdi. Nunca consegui que o Tribunal 

acolhesse a minha tese. Mas me bati muito por esse reconhecimento do vínculo 

trabalhista dos trabalhadores avulsos. Eram certos trabalhadores que na verdade eram 

avulsos só no nome, porque eles trabalhavam continuadamente para a mesma empresa. 

 

Entrevistador: Em 1995 o senhor assumiu a presidência do TST, como avalia esse 

período na gestão do Tribunal? 

 

Ministro JA: No Tribunal Superior do Trabalho, nós participamos do julgamento de 

muitas daquelas greves. Das greves dos bancários... dos dissídios coletivos, como eram 

                                                           

11
 Mozart Victor Russomano nasceu em Pelotas (RS), em 05 de julho de 1922. Graduou-se como 

Bacharel pela Faculdade de Direito de Porto Alegre, em 1944. Tomou posse como Ministro do TST em 

25/06/1969. Exerceu a Vice-Presidência do Tribunal entre 1971 e 1972, a Presidência entre 1972 e 1974 e 

a Corregedoria-Geral de 1974 a 1976. Aposentou-se em 16/05/1984 e faleceu em 17/10/2010.  

12
 Tribunal Administrativo da Organização dos Estados Americanos (TRIBAD). 
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chamados na época. Eu procurava instaurar o mais depressa possível os dissídios 

coletivos, como já tinha feito em Recife, por ocasião da greve dos canavieiros. Inclusive 

os governos também se preocupavam com isso, com que as greves se prolongassem, 

porque podia gerar uma situação social difícil de conter. Então, procurei agilizar o 

julgamento dessas greves. Eu, muitas vezes, começava a instrução do dissídio no Rio 

Grande do Norte, por exemplo, se a greve eclodia lá, e ia julgar no mesmo dia lá em 

Recife. E ia, viajando de avião, preparava tudo e voltava no mesmo dia para Recife, 

sede do TRT. E aqui também procurei pôr em prática isso. Fazer com que os dissídios 

coletivos fossem julgados o mais celeremente possível. 

 

Entrevistador: Após a aposentadoria, em 1996, o Senhor voltou a advogar? 

 

Ministro: Eu tentei advogar um pouco. Tive até um amigo que trabalhava em um 

escritório de advocacia aqui em Brasília, o Dr. Oswaldo Santana. Ele tinha sido Juiz do 

Trabalho em São Paulo e trabalhava num escritório de advocacia famoso lá de São 

Paulo. Ele quis me levar para lá, mas eu confesso a você que eu não simpatizei muito 

com o escritório. Eu não tinha era vocação para participar de um escritório de 

advocacia. Não tinha mesmo. Então eu não me animei. E aqui fiz alguma experiência e 

depois desisti. 

 

Entrevistador: O Senhor não quis se mudar de volta para Recife? Não teve essa ligação 

forte por lá? 

 

Ministro JA: Não, não. Eu prefiro a vida aqui. Eu acho a vida aqui mais humana. Lá 

em Recife o clima é muito quente. Apesar dos ventos alísios, que só sopram nas praias. 

 

Entrevistador: Cumulativamente com a magistratura o Senhor teve uma carreira 

acadêmica notável. Trabalhando como professor, obtendo doutorado pela Universidade 

Federal de Pernambuco e fazendo estágios em Nova York e também no Academy of 

American and International Law, em Dallas. Foi difícil conciliar a magistratura com a 

carreira acadêmica?  

 

Ministro JA: Não, a experiência acadêmica foi muito boa para mim. É verdade que em 

Recife eu ensinava Direito Comercial, graças à amizade de um grande professor 

catedrático de lá, o Dr. Rodolfo Araújo. Ele me levou, a princípio, como estagiário e eu 
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consegui ser efetivado como professor adjunto. Depois houve algumas ascensões que 

não exigiam concurso. Na verdade, eu nunca fiz concurso para professor catedrático. Lá 

no exterior, eu fui aluno da Columbia University School of Law. Nessa ocasião eu tinha 

intenção de fazer um curso de Direito Comparado. Então, frequentei o curso de Direito 

da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, que é uma das mais famosas 

Universidades dos Estados Unidos. Depois de passado o período em que eu estudei em 

Columbia, consegui também outra bolsa para frequentar a Academy of American and 

international Law, na Southwestern Legal Foundation, que era uma universidade na 

cidade de Dallas, no Texas, onde assassinaram o Presidente John Kennedy. 

 

Entrevistador: Como o senhor avalia a questão do trabalho no Brasil, atualmente? 

 

Ministro JA: O Brasil é um país imenso, não é? Um país imenso com regiões e 

situações bem diversificadas. Aqui no Brasil têm sido constatadas, ainda atualmente, 

situações de trabalho escravo. Porque isso não foi eliminado. E não é fácil de eliminar, é 

difícil. Mesmo com a Justiça do Trabalho. Porque são questões mais econômicas do que 

jurídicas. E esse problema da economia só se resolve mesmo com prosperidade. Com 

prosperidade. Com riqueza, riqueza econômica. 

 

Entrevistador: O senhor gosta muito de ler e escrever? Têm algum livro de cabeceira? 

 

Ministro JA: Tenho. Eu gosto muito de ler livro policial. O livro que estou lendo agora 

é este aqui, olha. Essa é minha escritora predileta: P. D. James
13

,  Crânio sob a pele. 

Sabe o que é o Crânio sob a pele? É a caveira. Eu ainda não cheguei ao final, mas ela 

prende muito. É uma das escritoras que eu tenho vários livros e esse foi o último, eu 

pensei até que ela não escrevesse mais. É uma senhora já de idade. 

 

Entrevistador: O Senhor tem uma veia artística também. Está tocando instrumento 

agora? 

 

                                                           

13 Phyllis Dorothy James, escritora britânica de ficção policial. 
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Ministro JA: Eu estudo violino há 4 ou 5 anos. Mas o violino é um instrumento difícil. 

Atualmente, eu estou até tentando tocar uma musica de Carlitos: Smile. Que por sinal é 

uma musica muito bonita. Eu estou com um bom professor, o Maicon Coêlho. Que foi, 

aliás, meu primeiro professor de violino. E graças a ele eu já estou tocando com alguma 

continuidade. Mas não me aventuro a tocar pra vocês não. Pode não dar certo [risos]. 

 

Entrevistador: Se o Senhor não tivesse sido magistrado, consegue imaginar que 

carreira teria seguido? 

 

Ministro JA: Como eu lhe disse, inicialmente, quando eu pensei em fazer curso 

superior, eu queria fazer química. Já imaginou? Eu Químico numa usina de açúcar? 

Graças a Deus, rapaz. Graças a Deus eu fui reprovado.  

 

Entrevistador: E seus filhos e netos o senhor incentivou algum a seguir a carreira 

jurídica?  

 

Ministro JA: Eu tenho um filho que é Procurador da Fazenda Nacional, meu filho mais 

velho. Ele inicialmente foi químico também. Trabalhou na Bahia numa empresa, a Dow 

Química. Ele trabalhou durante vários anos, quando morou lá. Depois ele veio aqui pra 

Brasília, conheceu a filha do Ministro Velloso, com quem se casou, e aqui ele decidiu 

fazer Direito. Também tenho alguns filhos meus que trabalham no Tribunal. Tem a 

minha filha Maria Cristina, que trabalhou durante muito tempo como diretora do setor 

de Estatística. Agora não está mais. Trabalhou também em outra função, não me lembro 

agora. Tenho Maria de Lourdes, que organiza minhas viagens, trabalha no setor de TV 

do  Superior Tribunal de Justiça.  

Entrevistador: Qual é a memória mais viva que o senhor tem do TST?  

 

Ministro JA: Eu tive bons amigos no Tribunal Superior do Trabalho. Só não gostava de 

lá é do trabalho, que era demais. Era uma avalanche de processos. E aquilo não é 

trabalho humano, não é? E o resultado é que compromete muito a qualidade. Mas tive 

também o contato humano, com meus colegas. De modo que, embora não tenha caído 

em depressão quando me aposentei... a princípio fiquei um pouco deprimido. Tanto que 

minha senhora se preocupou muito com isso... e eu passei mesmo um ano deprimido, 

não porque sai do Tribunal, mas porque logo depois ela faleceu. Eu passei um ano 

deprimido. E naquela época não pensava em tocar. Se ela tivesse sabido que eu ia tocar 
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violino, ela não teria morrido coitada... Eu tenho contato com o Tribunal Superior do 

Trabalho ainda hoje. Estive lá recentemente, sou convidado pelo Cerimonial e sempre 

que posso vou à cerimonia do Dia da Justiça, uma celebração muito bonita. Aliás, 

minha mulher ainda era viva, eu tive a oportunidade de ir com ela mais de uma vez a 

essas cerimônias. 

 

Entrevistador: Mudou muito o Tribunal? Se compararmos com a sua época? 

  

Ministro JA: Mas o Tribunal que eu frequentei era o Tribunal em que hoje fica o 

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
14

. Nunca frequentei o prédio novo do TST 

como Juiz. Eu frequentei como visitante. Como convidado das solenidades. 

 

Entrevistador: Tem muitos servidores que falam que aquele Tribunal que funcionava 

lá na Praça dos Tribunais era como uma família pequena e que todo mundo se conhecia. 

 

Ministro JA: É verdade.  Já o prédio novo é muito grande. A gente vai lá, de um 

gabinete pra outro e faz uma verdadeira caminhada. Mas está muito bonito. Ficou muito 

bonito o prédio  novo do Tribunal Superior do Trabalho. Eu acho mais bonito do que o 

do Superior Tribunal da Justiça.  

 

Entrevistador: Um projeto do Niemeyer... 

 

Ministro JA: É do Niemeyer. Eu fui uma das pessoas que pertenceu à Comissão de 

construção da nova Sede do TST. E eu fui com essa Comissão, numa ocasião, lá na casa 

do Niemeyer, no Rio de Janeiro. Fomos conversar com ele, porque nós achávamos que 

aquelas salas de sessões lá do Superior Tribunal de Justiça eram muito acanhadas. E nós 

fomos dizer a ele: “Olha, essas salas são muito acanhadas, não é funcional”.  

Atualmente parece que são melhores, não é? Parece que ele atendeu um pouco a nossa 

sugestão [risos]. 

 

 

                                                           

14
 Até 2006, o TST funcionava em um prédio situado na Praça dos Tribunais. Com a construção do 

Edifício Sede do Tribunal, no Setor de Administração Federal, o prédio antigo foi disponibilizado para o 

funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.  


