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“A forma serena, educada, honesta e sábia 
de se portar, até mesmo em momentos de 
alta tensão, traduz outra virtude: o peculiar 
bom senso. Todavia, ao lidar com a injustiça 
e, principalmente, a covardia, é firme como 
uma rocha, sem perder a elegância do 
cavalheiro. Todas essas virtudes são regadas 
por outra que, certamente, seja a sua 
principal: a humildade – traço que somente 
os autênticos sábios possuem. Da maior à 
menor autoridade; do poderoso ao simples 
braçal; etc.; o tratamento dispensado pelo 
Dr. Afonso é o mesmo. Em momentos de 
qualquer alcance virtual, felizes os que ainda 
se servem dos ensinamentos passados com 
naturalidade pelo estimado professor. Mais 
afortunados são aqueles que convivem 
diariamente com suas lições.”
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Prefácio

Acolhido com imensurável honra o convite da ilus-
tre Dra. Caixeta para prefaciar obra de inestimável valor 
jurídico em homenagem ao Dr. Afonso Celso Raso, duas 
questões vieram à tona.

A primeira: homenagem justa e maravilhosa para quem 
realmente a merece. A segunda: incerteza e insegurança de 
inserir em secas palavras sentimentos tão fortes pela prin-
cipal pessoa com a qual convivi a vida inteira.

Já antecipando desculpas por eventuais deslizes e des-
cuidos inerentes à uma pessoa comum, seguem sinceras 
impressões sobre o homenageado.

O nome Afonso Celso Raso não se restringe ao nobre 
professor; ao desportista nato; ao ilibado advogado e jurista; 
ao exímio jornalista; ao Homem de família e incontáveis 
amigos. Aqueles que o conhecem, certamente sabem: tra-
ta-se de uma lenda viva.

Capitaneado pela saudosa e eterna Vó Lica e acom-
panhado dos 08 (oito) irmãos, José Raso, Filhinha, Jair, 
Estela, Petita, Neneca, Paulo e Pedro, aos 04 (quatro) anos 
e já órfão de seu pai, Afonso Raso, transferiu-se da então 
distante cidade de Barbacena para Belo Horizonte. Todos 
tinham que trabalhar para o sustento da família, inclusive 
o caçulinha Fon-fon, como era carinhosamente chamado. 
Tempos difíceis, porém recheados de pura felicidade, con-
forme relatos do próprio homenageado.
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Envolto com os estudos e os esportes no América 
Futebol Clube, chegou a declarar à Vó Lica sua opção pelo 
futebol, o que lhe rendeu uma bela surra. Não sabemos se 
o América perdeu a chance de conquistar mais títulos com 
a ajuda do então craque. Mas, temos a certeza que a Justiça 
do Trabalho e a UNA agradecem à Vó Lica pelo notável e 
exemplar profissional.

A UNA, o América e a Justiça do Trabalho cresceram 
juntamente com o Dr. Afonso e são partes integrantes de 
sua vida. Impossível desmembrá-los. Circulam como san-
gue em seu corpo e jamais se resumiram a simples relações 
profissionais. 

Aliás, a palavra profissional, em seu sentido estrito de 
ganhar dividendos, não combina com o Dr. Afonso. Sem-
pre exerceu suas atividades por paixão e amizade. O maior 
patrimônio adquirido corresponde ao infinito número de 
amigos que angariou e que constituem sua fortuna. Daí, 
talvez, todas as portas se abrirem ao escutar o nome do 
Dr. Afonso.

A forma serena, educada, honesta e sábia de se por-
tar, até mesmo em momentos de alta tensão, traduz outra 
virtude: o peculiar bom senso. Todavia, ao lidar com a 
injustiça e, principalmente, a covardia, é firme como uma 
rocha, sem perder a elegância do cavalheiro. Todas essas 
virtudes são regadas por outra que, certamente, seja a sua 
principal: a humildade – traço que somente os autênticos 
sábios possuem. Da maior à menor autoridade; do poderoso 
ao simples braçal; etc.; o tratamento dispensado pelo Dr. 
Afonso é o mesmo.

Em momentos de qualquer alcance virtual, felizes os 
que ainda se servem dos ensinamentos passados com na-
turalidade pelo estimado professor. Mais afortunados são 
aqueles que convivem diariamente com suas lições.

Sem omitir sua fiel escudeira, Dona Jura, mulher de 
inesgotáveis brilhos, e em nome dos meus irmãos, Ricardo, 
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Renato e Raquel; de suas noras Andrelina, Eliete e Melissa; 
de seu genro Paulo; de seus netos, Luíza, Isabela, Bernardo e 
Afonsinho, nossos sinceros agradecimentos à Una e àqueles 
que brotaram essa homenagem ao autêntico mestre.

Mestre da Vida.  Inigualável Pai.

Belo Horizonte, agosto de 2016.
Rômulo Raso
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Apresentação da Obra

João Batista Pacheco Antunes de Carvalho1

Esta excelente obra jurídica, em merecida homena-
gem ao caro amigo e colega Afonso Celso Raso, colaciona 
artigos de juristas de escol, expoentes do magistério, da 
magistratura, da advocacia e de todo o mundo jurídico.

Organizada, de forma impecável, pelos renomados e 
competentes professores Ivan Guimarães Pompeu, Renata 
de Lima Rodrigues e Maria Cristina Diniz Caixeta, tam-
bém Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho 
– 3ª Região, a obra conta com o prefácio emocionante do 
querido colega Rômulo Raso, brilhante advogado e filho 
do homenageado.

Os artigos, da lavra dos i. Ministros Carlos Alberto Reis 
de Paula, Manoel Mendes de Freitas, Paulo Emílio Ribeiro 
de Vilhena, dos i. Desembargadores Antônio Miranda de 
Fonseca, Denise Alves Horta, Márcio Flávio Salem Vidigal, 
Dárcio Guimarães de Andrade, Mônica Sette Lopes e dos 
i. advogados e professores Bruna Luíza de Oliveira, David-
son Malacco Ferreira, Eduardo Rodrigues de Melo Sousa, 

1 João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, Advogado, Professor de 
Direito da UNA, Diretor Jurídico da Ânima Educação e Presidente 
da ABCD- Ação Brasileira de Cidadania pela Democracia.
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Juliana Rodrigues de Morais, Marcella Pagani e Pollyanna 
Renné Alves do Nascimento, trazem temas e histórias pal-
pitantes, que muito instigam o estudo jurídico e a reflexão. 

Alguns artigos enfrentam questões intrincadas e espi-
nhosas, que teimam em afligir nossa sociedade nos dias de 
hoje e outros trazem estudos de direito do trabalho, à luz 
do direito comparado, da jurisprudência, do processo do 
trabalho, do direito civil e do direito constitucional. Para 
além da qualidade jurídica, alguns artigos nos brindam 
com gratas reminiscências, que nos dão a clara dimensão 
de como a tradição jurídica mineira, que se confunde 
com a história do homenageado, vem sendo solidamente 
construída.

Realmente uma obra indispensável na biblioteca da-
queles que almejam  um ensino jurídico de excelência, tal 
como nosso Professor e Decano2 Afonso Celso Raso, que, 
há mais de cinqüenta anos, vem exercendo com brilho, 
dedicação e louvor o magistério.

Uma verdadeira história de amor com o Centro Uni-
versitário UNA, ou melhor... com a UNA, como cari-
nhosamente é conhecida nossa querida escola, classificada, 
pelo Ministério da Educação, como a melhor instituição 
universitária privada do Estado de Minas Gerais3.

2 Nosso Decano Afonso Celso Raso foi admitido como Professor da 
UNA em 02/08/1966. Antes de ser fundado o Curso de Direito 
lecionou as disciplinas de Técnicas de Redação e Legislação Social 
e após a sua constituição, em 2002, passou a lecionar a Disciplina 
de Direito do Trabalho.

3 O Centro Universitário UNA obteve neste ano a maior pontuação 
no Índice Geral de Cursos-IGC, dentre todos os Centros Univer-
sitários e Universidades privados de Minas Gerais. Foi classificado, 
pelo 5º ano, como o melhor Centro Universitário privado de Minas 
e, pelo 6º ano consecutivo, o melhor Centro Universitário privado 
de Belo Horizonte, também de acordo com o IGC/MGE.
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1
O Judiciário do  
Brasil Hodierno

Antônio Miranda de Mendonça1

1.1. Introdução − Por quê ele?
Em atenção ao convite que nos foi feito pela Ilustre 

Magistrada e Professora, Dra. Maria Cristina Diniz Caixeta, 
vemo-nos na contingência de tecer algumas considerações 
sobre o tema proposto. Não somos um jurista. Somos mero 
aprendiz – apesar dos cabelos brancos – que na escola da 
vida colheu algumas noções de justiça. 

Recebemos o convite, com gratidão, tão somente pelo 
fato de sermos velho amigo do Dr. Afonso Celso Raso, isto 
desde os tempos em que ainda tínhamos cabelos pretos. 
Esta qualificação, única, é a que mais nos honra. Muito 
nos envaidece ter sido Juiz por mais de trinta felizes anos. 
Igualmente, o fato de ter tido a honra de lecionar na PUC 
por algum tempo e ver hoje alguns ex-alunos na vida Jurí-
dica. Do mesmo modo, ter voltado à Advocacia tem evitado 
que os “janeiros” (e quantos!) apaguem as lembranças do 
passado. Se alguém tiver a paciência de ler o que aqui está 
posto, certamente perguntará: mas por que ele? A resposta 
é curta: é amigo do Afonsinho.

1 Desembargador Aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região. Advogado.
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