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Editorial
O número crescente de artigos recebidos pelo democrático meio editalício tem deixado os membros da Comissão de Documentação e Memória do
Tribunal Superior do Trabalho no difícil dilema da escolha.
A dificuldade da escolha reside, principalmente, na alta qualidade dos
artigos, na necessidade de adequação, conforme o tamanho, ao reduzido
número de páginas disponibilizadas pela editora e titulação, o que lamentavelmente importa no descarte de bons artigos, que gostaríamos de ver
publicados, mas que encaminhamos às mais tradicionais revistas jurídicas
da área trabalhista.
É gratificante receber artigos de autores das mais variadas profissões
e ideologias, que, muitas vezes, deixam de lado as suas ocupações habituais,
para dedicar tempo para enfrentar, de forma original ou com enfoque peculiar,
temas novos ou novos aspectos referentes a temas já conhecidos.
Como tem ultimamente ocorrido, a escolha recaiu sobre temas variados, embora seja evidente que a reforma trabalhista continua a despertar
curiosidade.
É interessante acompanhar a evolução social. O surgimento do Direito
do Trabalho como resultado de luta de classes; a consolidação dos direitos
trabalhistas nos planos internacional e interno dos países no ajuste entre os
interesses da já superada dicotomia entre capital e trabalho; a absorção de
trabalhadores no agronegócio, nas indústrias e nos serviços até o fim dos anos
1960 num mundo então economicamente crescente; a crise do petróleo e as
novas tecnologias e novos meios de organização da produção gerados a partir
dos anos 1970 para baratear os custos da produção; o incentivo ao crédito
para aquisição dos novos meios produtivos e atendimento à intensificação do
consumo crescente; a globalização e a competição internacional mais acirrada;
a crescente prevalência do poder econômico sobre os direitos trabalhistas; e a
nova realidade da automação, que suprime gradativamente os postos de trabalho,
tudo isso levando à busca de novos paradigmas no incentivo à livre iniciativa
e na valorização do trabalho.
Diante da evolução social, a produção intelectual direcionada aos direitos trabalhistas, como não podia deixar de ser, setorial. Os artigos explícita ou
implicitamente têm tratado os diversos temas de forma holística, inserindo o

Direito do Trabalho não apenas na ordem social, mas também na ordem econômica e tributária, na busca de aplicações condizentes com o atual patamar
civilizatório e questionamentos quanto ao futuro.
Esperamos que esta edição possa atender às expectativas dos leitores.
Ministro Alexandre Agra Belmonte
Membro titular da Comissão de Documentação e Memória do TST

