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SEGUNDA POSSE NA PRESIDÊNCIA DA ANDT * 

 

Senhora Presidente do TRT da 8ª Região, em exercício, Dra. 

Francisca Formigosa, 

Senhores Juízes  deste Tribunal, 

Dignas Autoridades, 

Senhores Magistrados, 

Senhores Acadêmicos, 

Senhoras e Senhores, 

 

A 3  de fevereiro de 2006, no Tribunal Superior do 

Trabalho, em Brasília, assumi a Presidência da Academia Nacional de 

Direito do Trabalho, sucedendo a Acadêmica Ministra Maria Cristina 

Irigoyen Peduzzi. Iniciei o cumprimento de mandato para o biênio 

2006-2008. 

 Nesse período, deu-se continuidade à publicação do 

Boletim Mensal e da Revista da Academia, contando, em ambos os 

casos, com o valioso apoio do confrade Armando Casimiro Costa e da  

LTr Editora.  

Constituímos nova comissão para retomar a elaboração do  

Dicionário de Direito do Trabalho, tarefa que vem sendo desenvolvida 

por um grupo de confrades, à frente da qual se encontra o eminente 

confrade José Augusto Rodrigues Pinto. E outra, destinada a 

promover a revisão da legislação trabalhista brasileira, a fim de 

                                                           
*
  Discurso de posse, como Presidente reeleito, na Academia Nacional de Direito do 
Trabalho, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em Belém, a 29.02.2008. 
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encaminhar sugestões ao Parlamento Nacional, coordenada pelo 

ilustre confrade Arion Sayão Romita.  

Promovemos reforma estatutária, adequando as normas da 

Academia à realidade brasileira. Adotamos, por proposta de Arion 

Romita, o lema da ANDT: Studium ac Labor. 

Criamos o Distintivo Acadêmico e a Medalha Arnaldo 

Süssekind. Os Membros da Academia estão, gradualmente, 

recebendo ambos. Demais disso, iniciamos e concluímos tarefa difícil: 

a recuperação nominal de todos os ocupantes das 100 Cadeiras da 

ANDT ao longo de sua existência, o que somente foi possível graças à 

colaboração de todos os confrades, face a inexistência de maiores 

informações acerca do passado mais remoto da instituição. 

O ideal de criar uma sede física permanente para a 

Academia foi acolhida e a cidade do Rio de Janeiro, onde foi fundada, 

foi indicada para tal. Tratativas estão sendo feitas para realizar essa 

tarefa na medida do possível. 

Realizamos os primeiros concursos nacionais de 

monografias. Em 2006 e em 2007, tivemos concessão de prêmios, 

oferecidos pela LTr Editora, de São Paulo, e pelo Editora Decisório 

Trabalhista, do Paraná. Os vencedores são profissionais e estudantes 

de Direito da Bahia, do Paraná e do Rio Grande do Sul. E os Prêmios 

homenagearam os saudosos confrades Octavio Bueno Magano, 

Orlando Teixeira da Costa, Valentin Carrion e José Martins Catharino. 

Neste ano de 2008, já estão abertas as inscrições do III Concurso 

Nacional, homenageado os sempre lembrados Carlos Coqueijo Costa 

e Eduardo Gabriel Saad, que concederá aos vencedores prêmios em 

obras jurídicas das duas editoras que conosco têm colaborado, e mais 
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R$ 2.000,00 in pecunia, comemorando os 30 anos de fundação da 

Academia. 

Nesse ponto, quero ressaltar a importância do ano 2008 

para a história da ANDT. No vindouro dia 10 de outubro, será 

comemorado o 30º aniversário de sua fundação. Este Seminário, com 

a indispensável colaboração do TRT da 8ª Região, da EMATRA e da 

AMATRA locais, marca o início desses festejos. Outros eventos serão 

realizados em todo o país. E, em breve, faremos a entrega aos 

Acadêmicos, a outras personalidades e instituições da Medalha 

Comemorativa a este ano jubilar.  

Uma antiga aspiração acadêmica: o site da Academia está 

tendo concluída sua construção e, em breve, poderá ser acessado 

pelo domínio www.andt.org.br. 

Em seguida, na data de hoje, estaremos empossando o Dr. 

José Maria Quadros de Alencar, eleito à sucessão do saudoso Octavio 

Bueno Magano, e, até final de março, encerraremos o prazo para 

inscrição de candidatos a vaga recentemente deixada pelo sempre 

lembrado José Eduardo Pizzaro Drummond. 

Espero, em fevereiro de 2010, concluído este segundo 

mandato que agora se inicia, passar a presidência a meu sucessor, e, 

a partir daí, irei unir-me, honra e gáudio meus, a Arnaldo Süssekind, 

Amauri Mascaro Nascimento, Cássio Mesquita Barros Junior, Arion 

Sayão Romita, Orlando Teixeira da Costa, Floriano Correa Vaz da 

Silva, José Augusto Rodrigues Pinto e Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 

no rol dos ex-Presidentes e Presidentes Honorários desta Instituição. 

Desejo assinalar especialmente agradecimento ao dileto 

confrade José Affonso Dallegrave Neto, ex-Diretor de Assuntos 
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Internacionais, e que não aceitou, por motivos pessoais, continuar na 

Diretoria. E dar boas-vindas ao estimado amigo Carlos Henrique 

Bezerra Leite, que sucede Dallegrave.  

Reitero meu pedido de colaboração, que nunca me faltou, 

dos confrades Nelson Mannrich, Rosita Nassar, Yone Frediani e 

Rodolfo Pamplona Filho, estes dois ausentes por compromissos 

inadiáveis em São Paulo e na Bahia. A Diretoria da ANDT continuará, 

estou certo, unida e coesa para dar cumprimento aos objetivos da 

instituição. A eles, se ajuntam os membros do Conselho Consultivo, 

Irany Ferrari, Evaristo de Moraes Filho, Everaldo Gaspar Lopes de 

Andrade, João de Lima Teixeira Filho, José Luiz Ferreira Prunes, Júlio 

Assumpção Malhadas, Luiz Carlos Amorim Robortella, Roberto Araújo 

de Oliveira Santos e Washington Luiz da Trindade, e os 

coordenadores das 10 regionais da Academia, espalhadas por todo o 

território nacional, registrando, nesse particular, a presença, entre nós, 

do estimado confrade Fernando José Cunha Belfort, coordenador da 

Regional Nordeste I, em São Luiz do Maranhão. 

Desejo assinalar meu agradecimento pela paciência e 

compreensão que têm tido os integrantes do meu pequeno mundo 

pessoal, meus filhos, Carolina e Georgenor Neto, que, por razões de 

estudos de pós-graduação, agora residem em São Paulo, e minha 

mulher, Elza, eventualmente ausente porque em visita a eles. O meu 

trio familiar tem sido a fonte de inspiração da minha vida e o meu 

acalanto diuturno, independentemente de qualquer distância. 

Por fim, agradecendo a gentileza do TRT da 8ª Região, de 

modo especial à Dra. Francisca Formigosa, sua Vice-Presidente no 

exercício da Presidência, pela cessão deste espaço, declaro 
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encerrada a presente sessão de posse da Diretoria e, em seguida, 

iniciaremos a sessão solene de posse do Dr. José Maria Quadros de 

Alencar. 

Belém, 28.fevereiro.2008 


