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Evaristo de Moraes Filho e o Ministério Público do 
Trabalho

Rodrigo de Lacerda Carelli1

Introdução 

Muito se tem dito nesse conjunto de comemorações do centenário do 
mestre Evaristo de Moraes Filho sobre sua imensa contribuição, seja no campo do 
Direito, seja no campo da Sociologia, para os estudos do mundo do trabalho. A mim me 
coube, pela dupla coincidência de, como ele, ocupar a função de professor de Direito do 
Trabalho ao mesmo tempo em que exerço o cargo de Procurador do Trabalho, falar de 
Evaristo e o Ministério Público do Trabalho.

De início, pelo fato que o principal prêmio de excelência para os 
Procuradores do Trabalho leva o seu nome, já se pode perceber o grau de sua importância 
para a instituição. O Prêmio Evaristo de Moraes Filho, patrocinado pela Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), agracia, a cada ano, as melhores peças 
processuais e os melhores artigos científicos de membros do Ministério Público do 
Trabalho. É importante salientar que não somente a produção científica dos membros do 
parquet laboral, mas também a parte da atuação prática dos membros concorre ao prêmio 
que leva o nome de nosso homenageado. 

Isso não é coincidência, como veremos a seguir, pois Evaristo representa 
bem todas as fases dessa Instituição que ainda se delineia à nossa frente.

Evaristo e a Primeira Fase do Ministério Público do Trabalho

A primeira fase do Ministério Público do Trabalho se caracteriza pelos 
objetivos de delineamento e fixação de bases dos órgãos de regulação do trabalho no 
Brasil, por meio de membros que atuavam ora perante órgãos judiciários (ou quase 
judiciários, no caso da Justiça do Trabalho brasileira, que somente foi incluída entre 
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os órgãos do Poder Judiciário pela Constituição de 1946), ora perante o próprio Poder 
Executivo.

Evaristo de Moraes Filho participou da construção do Ministério Público 
do Trabalho desde o seu início. Ou seja, foi um dos partícipes da sua fundação, lançando 
algumas das primeiras pedras, e um forte cimento, que formaram o seu alicerce. Foi 
nomeado Procurador Regional da Justiça do Trabalho, tendo sua primeira lotação na 
Bahia. Chegou a terras baianas a bordo do navio Pedro II, do Lloyd Brasileiro, em uma 
segunda-feira chuvosa, pisciana, de 17 de março de 1941. Como ele mesmo conta, todos 
os procuradores nomeados eram bastante jovens e entusiasmados com a missão que 
estavam assumindo (MOREL et al., 2007, p. 82), para exercerem o papel de defesa dos 
direitos dos trabalhadores e construção da Justiça do Trabalho. Era a fundação de algo 
totalmente novo e, como acontece nesse tipo de situação, as possibilidades vislumbradas 
são de maneira equívoca, mas irresistível, infinitas. A instalação da Justiça do Trabalho 
ocorreu, sem qualquer coincidência, no dia 1° de maio de 1941, Dia do Trabalhador, de 
forma concomitante em todas as capitais onde foi instalado esse ramo. O discurso de 
inauguração da Justiça do Trabalho na Bahia foi realizado por Evaristo de Moraes Filho, 
que ali fora lotado como Procurador, sendo “brindado por entusiásticos aplausos”, 
segundo o Jornal “Cidade de Salvador”, datado do dia seguinte ao discurso.

Após um tempo na capital baiana, Evaristo foi cedido ao gabinete do 
Ministro de Estado do Trabalho, no Rio de Janeiro, então Capital, exercendo a função 
de assistente técnico em recursos. Como ele, diversos procuradores exerciam tarefas 
consultivas no Ministério do Trabalho. Isso demonstra o papel que teve o Ministério 
Público do Trabalho em seu início: a construção do Direito do Trabalho e da Justiça do 
Trabalho por meio de pessoal técnico, imbuído na função de organizar o novo marco 
regulatório do trabalho no Brasil. Não se deve esquecer que grande parte dos membros 
da comissão que elaborou a Consolidação das Leis do Trabalho era de Procuradores 
do Trabalho, como Segadas Viana e Dorval Lacerda (MOREL et al., 2004, p. 77). Assim, 
Evaristo de Moraes Filho representa a primeira fase do Ministério Público do Trabalho, 
pela confecção de pareceres que dariam o arremate à estrutura criada pela legislação 
trabalhista.

Aqui cabe uma pequena e lúdica metáfora: Evaristo formava com Arnaldo 
Süssekind, também da primeira fornalha de procuradores do trabalho, a zaga do time 
de futebol do Ministério do Trabalho (MOREL et al., 2004, p. 20). Com uma zaga de 
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respeito como essa, um jogando mais à esquerda, outro à direita, o Direito do Trabalho 
só poderia sair fortalecido. 

Evaristo e a Segunda Fase do Ministério Público do Trabalho

A segunda fase do parquet trabalhista pode ser definida como de busca de 
autonomia e identidade. De fato, ultrapassada a fase de suporte aos Poderes Judiciário e 
Executivo na construção e implementação do Direito do Trabalho e de suas instituições, 
o Ministério Público do Trabalho começa a buscar sua própria identidade, seu próprio 
espaço de atuação, funções e fim específicos em relação aos demais órgãos de proteção 
ao trabalho.

Essa segunda fase do Ministério Público do Trabalho também foi 
bem delineada por Evaristo. Em discurso que realizou quando da posse do primeiro 
procurador-geral da Justiça do Trabalho após a edição da Lei Orgânica do Ministério 
Público da União, de 1951 (MORAES FILHO, 2004). Animado pela e com a Constituição 
Federal Democrática de 1946, afirma em seu discurso a independência e autonomia 
do Ministério Público para o cumprimento de seu maior mister: a defesa do interesse 
social e do regime democrático. Interessante notar a visão de Evaristo, que com 37 anos 
de antecedência adiantou o desenho institucional do Ministério Público. Com 37 anos 
de antecedência vislumbrou esse papel que ficou inteiramente disciplinado após a 
Constituição democrática seguinte, a de 1988, regulamentada pela Lei Complementar 
n° 75/1993.

De fato, os elementos de autonomia perante o Executivo são uma das 
peças-chaves desse novo Ministério Público. Quanto mais afastado das ingerências 
políticas, melhor ele realizará sua função de proteção da sociedade. Como deixou claro 
Evaristo no discurso acima citado, já se foi o tempo em que o Ministério Público era a 
mão do Executivo para o controle da Magistratura. O novo Ministério Público, ao revés, 
torna-se peça importante para o controle dos Poderes, na defesa do regime democrático 
e a da ordem jurídica justa pela defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis.
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Evaristo e o momento atual do Ministério Público do Trabalho

Assim é o quadro atual do Ministério Público do Trabalho: uma instituição 
independente, com autonomia administrativa e, de certa forma, orçamentária, e com seus 
membros gozando de independência funcional, imprescindível para a realização de seus 
misteres constitucionais na área do trabalho, conforme marco constitucional inaugurado 
em 1988 e disciplinado pela Lei Complementar n° 75/1993. O Ministério Público do 
Trabalho se, no início do século 20 foi a Instituição pela qual o Direito do Trabalho foi 
arquitetado, nos tempos atuais, como vislumbrado por Evaristo, é a instituição que busca 
deixar todo o edifício em pé, pela busca de cumprimento dos seus princípios.

De fato, a missão atual do parquet trabalhista vem a ser a defesa não dos 
trabalhadores, mas do Direito do Trabalho e suas instituições. Em um momento de 
avanço do liberalismo e tentativa de desconstrução do Direito do Trabalho, as armas hoje 
estão todas voltadas para a defesa do ramo especial do Direito, que vem sendo ameaçado 
por todos os lados, seja no Congresso Nacional, seja no Supremo Tribunal Federal. 
Os meios de comunicação semimonopolistas estão todos os dias a incutir na mente 
da comunidade a pregação do fim do direito laboral. Além disso, o descumprimento 
generalizado e reiterado da legislação trabalhista pelos empregadores representa clara e 
grave tentativa de deslegitimação do ramo jurídico que busca a dignidade nas relações 
laborais. Busca-se, por todos esses meios, impedir o gozo de direitos básicos de cidadania 
no trabalho, em clara luta ideológica pelo fim do Direito do Trabalho. 

O Ministério Público do Trabalho, então, desatrelado do Poder Executivo, 
com funções diversas e campo de atuação independente em relação ao Poder Judiciário, 
tem atuado firmemente na proteção do Direito do Trabalho. Enquanto os sindicatos 
defendem os interesses patrimoniais dos trabalhadores e a Fiscalização do Trabalho 
impõe o cumprimento administrativo das normas de ordem pública, o Ministério Público 
do Trabalho protege a própria estrutura do Direito do Trabalho, como, por exemplo, 
quando atua na defesa da liberdade sindical, direito de greve, fraudes na relação de 
emprego, meio ambiente de trabalho e direitos fundamentais no trabalho. A ordem 
pública trabalhista é o fim da atuação do Ministério Público do Trabalho, e a sociedade 
como um todo, e não só os trabalhadores, são os destinatários de seus atos. Ao proteger 
a integridade do Direito do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho está a serviço de 
toda a sociedade, que tem entre seus principais pilares o reconhecimento da valorização 
do trabalho (art. 1°, IV, Constituição da República Federativa do Brasil).
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Conclusão

Evaristo de Moraes Filho adentra ao século 21 na vanguarda da proteção 
ao Direito do Trabalho. Com suas ideias e ideais ainda firmes depois de um século de vida 
bem vivida, está reforçando e inspirando o time dos novos atletas do Direito do Trabalho, 
composto por guerreiros que não poderão desistir da batalha, sob pena de destruição do 
edifício laboral e a interrupção da conquista de direitos pelos trabalhadores, com perda 
para toda a sociedade pela quebra do pacto social. O Ministério Público, assim, tenta 
resguardar o ramo laboral, que por sua vez defende os trabalhadores da superexploração, 
com efeitos nefastos imediatos para os trabalhadores e mediatos para toda a sociedade. 
Tenta, assim, manter vivo o pacto desenhado ainda nos anos de liberalismo, costurado 
no período pós-Vargas e, digamos, customizado (ou desalinhado) nos últimos anos. 

De toda sorte, o Ministério Público do Trabalho só tem a agradecer e a 
se sentir honrado de ter Evaristo de Moraes Filho como um de seus ilustres membros. 
O Ministério Público do Trabalho do passado e do presente lhe são devedores, e o do 
futuro o terá como exemplo do que ele deve se tornar.
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