OCTACÍLIO DO NASCIMENTO LEAL JUNIOR
Diretor de secretaria de Junta e Conciliação e Julgamento
O servidor ingressou na Justiça do Trabalho em 1962, no
cargo auxiliar judiciário, sendo lotado na 10ª Junta de
Conciliação e Julgamento. Teve como primeiro chefe o
servidor Waldir Damásio, empossado no TRT/RJ em janeiro
de 1946. Depois foi trabalhar na Seção de Mandados com o
Henrique de Souza Ferro em 1963.

Quando passou a ser diretor de secretaria as primeiras Juntas de Conciliação e
Julgamento funcionavam no nº. 54 da Avenida Almirante Barroso. No prédio do Ministério do
Trabalho, na Avenida Antônio Carlos 251, nos 8º e 9º andares estavam a administração do TRT/RJ
e o Tribunal Superior do Trabalho, que foi transferido para Brasília em 1º de maio de 1972.
Octacílio Leal dirigiu as secretarias das 22ª, 28ª e 46ª JCJs. Em 1993, aposentou-se.

Memórias de um servidor
“Naquele tempo, a gente tomava reclamação no Distribuidor,
fazia um bilhete, escrevia o que o reclamante queria e o
reclamante era mandado para a Junta, onde a reclamação era
reduzida a termo e o processo seguia (...) Tinha jurisdição
voluntária, não precisava de advogado.”
“Fui professor algum tempo no Tribunal, fazendo ambientação funcional. Dava aula de Direito do
Trabalho e Processo do Trabalho. Os funcionários chegavam e não sabiam nada. Não sabiam o que era o
Tribunal. Aí, eu tinha que parar para ensinar tudo. (...). Escrevei dois livros sobre rotina de processo
trabalhista, que foram amplamente divulgados. Na época, ensinava o bê-á-bá de todo o processo até o
arquivamento com baixa. Eu consegui o apoio de uma colega (...) para fazer o 1º curso-piloto de
ambientação funcional e nós fizemos a 1ª turma lá na CESP.”

“No meu tempo era tudo manual, não tinha computador. Mas, tínhamos o domínio das coisas. Você
tinha que fazer perfeitamente uma carta precatória, um mandado... Hoje, não. Você tem tudo montado
no computador, aperta a tecla e sai. (...) Ajudei a informatizar o Tribunal. Hoje em dia, [com] a coisa
bem feita, a informatização é um sucesso.”
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