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VANTUIL ABDALA

Vantuil  Abdala  foi  juiz  titular  e  desembargador  do Tribunal,  e  assumiu  como ministro  do

Tribunal Superior do Trabalho em 1991. Exerceu a Presidência do TST no biênio 2004-2006,

aposentou-se em 2010. Nascido em 1943, é natural de Muzambinho, Minas Gerais. 

O ministro aposentado atuou no TRT-2, na Junta de Conciliação e Julgamento de Mauá, de

1978 a 1979, e inaugurou a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Bernardo do

Campo, em 1979.

Em 2005,  quando  ocupava  a  presidência  do  TST,  visitou  nosso  Regional,  o  Centro  de

Memória do TRT-2 possui registros fotográficos de sua visita.

Vantuil: Então foi uma experiência muito interessante ter sido juiz na cidade de Corumbá,

com uma... costumes completamente diferentes, uma cultura completamente diferente, uma

experiência muito rica, e muito interessante que lá, uma boa parte do ano a inundação, as

fazendas ficam inundadas, quando... as fazendas do pantanal, quando o rio sobe, e então

não há como o oficial de justiça chegar lá para intimar as testemunhas. Então havia um

programa de rádio, às 17 horas, que era um programa de música rural, sertaneja, que tinha

uma audiência muito grande. Então a testemunha chegava lá, e eu perguntava, "como é que

o senhor tomou ciência de que o senhor deveria comparecer aqui hoje". E aí a testemunha

respondia, "pela rádio sertaneja". "E como é que o senhor veio?", ele dizia, eles muitas vezes

diziam, "bem, eu vim de barco", ou, "eu vim no avião do patrão".

Vantuil: E o que é muito curioso é que às vezes ele vinha depor contra o patrão, porque ele

era testemunha da parte contrária, do empregado.

Entrevistadora: E o patrão, ele trazia?

Vantuil: E o patrão, ele trazia. E muitas vezes como ele não tinha como chegar no dia, ou na

hora, ele vinha e ficava hospedado em um pensão, pagando do seu bolso durante dois ou

três dias até que chegasse o dia dele depor.

Entrevistadora: Nossa...

Vantuil: Eu sempre conto essa história para ver o respeito cívico que o homem comum tem

das suas instituições. Que ele era capaz de que, sabendo que a justiça estava convocando-o

para auxiliar a justiça, esclarecendo fatos, ele era capaz de fazer isto. Ao mesmo tempo que
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até se elogia o empregador, homem do campo, que era capaz de trazer a testemunha no seu

próprio avião, que iria depor contra ele. Isto é uma coisa que dá uma demonstração da índole

do nosso povo, de um modo geral.


