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Cursos de reciclagem e atualização, banco de
dados com sentenças e jurisprudências, bi-

blioteca especializada dentre outros são alguns
dos benefícios que a AMATRA XIII pretende ofe-
recer a seus associados até o final do ano. O
projeto começou a ser desenvolvido no final
de março último, com a realização do curso de
Direito Civil, numa parceria com o TRT, tratan-
do do novo Código Civil Brasileiro.

Além disso, a Associação pretende apro-
ximar-se ainda mais da sociedade, aliando-se
às lutas contra conflitos sociais graves como
o trabalho infantil, uma das bandeiras de luta
do Ministério Público do Trabalho, com quem
a AMATRA vem mantendo contatos.

Conheça outros detalhes do projeto de
reciclagem na PÁGINA 5.

A grande procura pelo 9º Curso Preparatório para a Magistratura,
oferecido pela Escola da Magistratura do Trabalho (ESMAT), obrigou
ao aumento do número total de vagas e a criar uma lista de espera. O
curso teve início no dia 10 de março passado, para um público de 60
alunos.

A reabertura da ESMAT foi marcada por uma solenidade da qual
participaram Juízes de 1ª e 2ª Instâncias, além de professores e alunos
que tiveram a oportunidade de assistirem a duas brilhantes palestras:
o Juiz Paulo Maia de Vasconcelos Filho abordou “O Processo e sua
visão no Direito Moderno”, e o professor Eduardo Ramalho Rabenhorst
tratou sobre “A História da Interpretação Jurídica”.

Após o primeiro mês de aulas, a avaliação do 9º Curso
Preparatório para a Magistratura é satisfatória, atestando o elevado
nível de preparação dos alunos. A ESMAT estruturou este curso com
base no programa unificado dos concursos para Juiz do Trabalho,
inclusive para os concursos que já estão com inscrições abertas em
vários Tribunais Regionais. Leia a Coluna da ESMAT, na PÁGINA 8.

ESMAT inicia capacitação
para Magistratura

AMATRA desenvolve
projeto de reciclagem

AMATRA desenvolve
projeto de reciclagem
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Aprofundando conhecimentos!

nhecimento

Esta edição do nosso informa-
tivo vem muito melhor do que a
primeira. E não poderia ser dife-
rente, pois a responsabilidade da
AMATRA XIII com a qualidade do
jornal foi ampliada em função do
grande sucesso da iniciativa.

Assim, gostaríamos de agra-
decer a todos os associados pela
aceitação e, principalmente, pelo
incentivo para continuarmos com
o nosso projeto de investir na
comunicação!

Por uma questão de justiça,
gostaríamos de corrigir a numera-
ção do informativo a partir desta
edição: para efeito de registro,
este informativo é o de nº 6 do
Ano IV. Com esta numeração,
estão consideradas todas as edi-
ções publicadas por Diretorias
anteriores.

Neste número, a Diretoria
da AMATRA XIII começa a apresen-
tar o seu projeto de reciclagem e

Diretoria Executiva
da AMATRA XIII
Diretoria Executiva
da AMATRA XIII

“O maior tesouro da vida é a esperança e confiança em Deus”.
(Marquês de Maricá, pensador brasileiro).

Conselho FiscalConselho Fiscal

atualização que beneficiará os
associados, mantendo-os sempre
informados das mudanças que
ocorrerem na legislação brasileira
e, em especial, na legislação
trabalhista.

Os artigos abordam questões
trabalhistas complexas como o
salário-família e a interpretação
dos textos normativos.

No aspecto do lazer, excelen-
te comentário sobre o filme AS
HORAS, ganhador de Oscar. A
crônica desta edição alerta para as
responsabilidades de um profissio-
nal do Direito, convidando-o a
diferenciar mito e realidade. Na
coluna Perfil, o assunto é o papel
social do Juiz do Trabalho, sua
constante divisão entre o trabalho
e a família.

Além desses destaques, o
informativo está repleto de notíci-
as importantes. Vale à pena ler.
Aproveite!

O formato do jornal agradou bastante. O bom é que todos nós podemos
participar falando de coisas que conhecemos ou vivenciamos.

Parabéns à AMATRA XIII pela iniciativa.
ANDRÉ MACHADO CAVALCANTI

Juiz do Trabalho

Parabenizo a diretoria da AMATRA
XIII pelo excelente trabalho na elabo-
ração do jornal, mormente pelo cará-
ter eclético em que se apresenta. Além
de manter os associados informados
das inovações na área trabalhista, traz
ao nosso conhecimento os mais recen-
tes assuntos debatidos em outros ra-
mos do direito, inclusive os pensamen-
tos hodiernos sobre as transformações
do Poder Judiciário. Por outro lado, a
sessão de almanaque, inova com as
indicações de filmes e livros não-jurí-
dicos despertando o interesse por as-
suntos distintos da área jurídica. Ou-
tro ponto merecedor de destaque são

os pensamentos impressos na parte
superior de cada folha do jornal, ótimo
para reflexão e para o autoconhecimen-
to. Por fim, não poderia deixar de te-
cer comentários sobre a idéia de im-
primir o perfil dos associados, pois des-
ta forma poderemos conhecer outros
aspectos da personalidade de cada um
e quiçá, entendê-lo melhor e aceitar o
colega simplesmente como ele é.

Agradeço pelas horas dispensadas
na tentativa de aprimorar o nosso re-
lacionamento.

NAYARA QUEIROZ MOTTA DE SOUZA
Juíza do Trabalho Substituta

Caráter eclético
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“A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto”.
(Francis Bacon, pensador francês).! 3

Os requisitos do reconhecimento do direito
ao salário-família no processo do trabalho

A postulação inserta na petição ini-
cial no processo do trabalho é marcada
por uma peculiaridade comum aos plei-
tos formulados pelos trabalhadores nes-
se ramo do Poder Judiciário, que a sin-
gulariza: a pluralidade de pedidos.

E qual a conexão dessa argumen-
tação com o tema proposto? É que, não
raro, no rol de pedidos encontra-se um
relativo ao pagamento do salário-famí-
lia e, na esmagadora maioria das opor-
tunidades, os advogados não atentam
para os requisitos legais necessários ao
seu deferimento, limitando-se ora a fa-
zer apenas a postulação, ora a fazê-la
acompanhada unicamente de uma cópia
da certidão de nascimento do(s) filho(s).

Não é demais lembrar que o salá-
rio-família é um benefício previdenciá-
rio e, assim, tem como destinatário fi-
nal da obrigação a Previdência Social.
Acontece que, pelo artigo 68 da Lei n°
8.213/91 (Planos de Benefícios da Pre-
vidência Social), o empregador está obri-
gado a pagar esse benefício ao seu em-
pregado (nas hipóteses do artigo 65 des-
sa lei), compensando-se posteriormen-
te quando do recolhimento das contri-
buições ao órgão previdenciário.

Nesse compasso, resta insofismá-
vel a competência da Justiça do Traba-

lho para apreciar o pedido do pagamento
do salário-família (Constituição Fede-
ral, artigo 114).

Feitas essas ponderações, resta-
nos definir quais seriam os requisitos
necessários para que o trabalhador ob-
tivesse êxito nessa pretensão.

Em primeiro lugar, é imprescindí-
vel que o obreiro possua filho ou equi-
parado de qualquer condição até 14 anos
de idade ou inválido de qualquer idade
(artigo 66 da Lei n° 8.213/91).

Em segundo lugar, deverá ter apre-
sentado ao empregador os seguintes
documentos: a) certidão de nascimen-
to ou documento relativo ao equipara-
do ou ao inválido; b) cartão de vacina-
ção obrigatória (anualmente), para cri-
anças até 6 anos de idade, ou documen-
to de comprovação de freqüência se-
mestral à escola, do filho ou equipara-
do, a partir dos 7 anos de idade. Tais
obrigações estão previstas nos artigos
67 da Lei n° 8.213/91 e 84 do Decreto
n° 3.048/99.

Obviamente, não ignoramos as di-
ficuldades reais de efetivação dessas
medidas, durante a relação de empre-
go, seja pelo desconhecimento dessas
regras pelos trabalhadores, seja pela
decorrência da subordinação jurídica do
empregado ao empregador. Nesse mo-
mento, os sindicatos profissionais as-
sumem papel importante (que nem
sempre é executado) na orientação dos

CARLOS HINDEMBURG
DE FIGUEIREDO

Artigo JurídicoArtigo Jurídico
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seus associados e no diálogo com as em-
presas, para facilitar a comprovação da en-
trega dos documentos necessários.

Nos termos dos artigos 84 do Decreto
n° 3.048/99 e do Enunciado n° 254 do Tri-
bunal Superior do Trabalho, o termo inicial
do direito ao salário-família coincide com
a apresentação da documentação necessá-
ria ao empregador. Acaso feita em Juízo,
será a data da propositura da ação, salvo
se ficar comprovado que o empregador re-
cusou-se a receber a respectiva documen-
tação.

Estabelecida inicialmente a apre-
sentação dos documentos necessários ao
recebimento do salário-família, é ônus do
empregador provar que o empregado não
continuou a satisfazer os requisitos le-
gais.

Portanto, não basta ao trabalhador
(reclamante) simplesmente alegar a exis-
tência de filho, equiparado ou inválido para
ter direito judicialmente ao salário-famí-
lia, mesmo havendo a revelia. É preciso o
preenchimento dos requisitos anteriormen-
te elencados.

Inobstante isso, entendemos que a
prova, nos autos, do regular pagamento do
salário-família, dispensa o obreiro da obri-
gação de provar esses requisitos, haja vista
que cabe ao empregador demonstrar a ces-
sação do direito ao benefício.

nnnnn CARLOS HINDEMBURG DE FIGUEIREDO é
Juiz do Trabalho Substituto da 13ª Região.

g r u p o e s t u d o
Emenda Constitucional nº 37, Penhora

e Controle Difuso de Constitucionalidade
O Grupo de Estudo da AMATRA XIII destina-se à reunião
de magistrados para discussão de temas importantes do

cotidiano judiciário e o debate de idéias, visando
orientar procedimentos o mais uniformizado possível.

nnnnn FEVEREIRO: o palestrante juiz Carlos Hindemburg tratou so-
bre a Emenda Constitucional nº 37 – Interpretação e Questões Práti-
cas, abordando as execuções de quantia de pequeno valor contra a
Fazenda Pública, inclusive em relação à existência de pluralidade de
exeqüentes e ao INSS, a competência do juiz de 1º grau e os precatóri-

d 
e os já expedidos e que poderiam ser enquadrados no conceito de pe-

queno valor. A maioria dos juízes entendeu que nesses casos há impos-
sibilidade de processar a execução pela via direta. Discutiu-se tam-
bém a tese da inconstitucionalidade de estabelecimento de conceito
de pequeno valor para Estados e Municípios.

nnnnn MARÇO: debatido o tema penhora, com o palestrante juiz
Paulo Maia Filho, sob o enfoque da execução trabalhista: transferên-
cia de propriedade de bem imóvel arrematado; penhora no rosto dos
autos; bloqueio on-line; prazo para embargos à execução e participa-
ção do exeqüente em processo licitatório. Por ser um tema polêmico,
deverá voltar para debate em outras ocasiões.

nnnnn ABRIL: o juiz Cláudio Pedrosa Nunes expôs questões sobre o
controle difuso de constitucionalidade ligado a diversos aspectos do
Direito do Trabalho e do Direito Processual do Trabalho. Discutiu-se a
utilização de Medidas Provisórias para disciplinar matéria processual,
a instituição de salário-hora proporcional no regime de trabalho par-
cial, a obrigatoriedade de a demanda trabalhista ser submetida à co-
missão de conciliação prévia e direitos do empregado doméstico.



“EXPERIÊNCIA é o nome que cada um dá a seus erros”.
(Oscar Wilde, escritor irlandês)!4

n Cortes no Orçamento

a c o n t e c e
O presidente Luiz Inácio Lula da

Silva sugeriu corte no orçamento da
Justiça do Trabalho da ordem de
62,5%, o que deverá representar um
corte de R$ 40,2 milhões nas dota-
ções para projetos do Judiciário Tra-
balhista, este ano.

O Governo quer que o Judiciá-
rio, Legislativo e Ministério Público,

n FGTS
O TST começa a apreciar as pri-

meiras ações referentes ao pagamen-
to da diferença do expurgo inflacio-
nário dos planos Verão e Collor I so-
bre a multa de 40% do valor do saldo
do FGTS.  São processos movidos por
trabalhadores demitidos sem justa
causa. Recentemente, a Quarta Tur-
ma do TST considerou que o prazo
prescricional começa a ser contado a
partir do depósito da correção do sal-
do feito pela CEF. Considerou ainda
que a responsabilidade pelo pagamen-
to da correção cabe à empresa.

juntos, cortem R$ 277,5 milhões do
orçamento.

No STF, o contingenciamento
sugerido é de R$ 8.812.809, seguido
do Superior Tribunal de Justiça, em
R$ 8.418.544. O bloqueio da Justiça
Militar será de R$ 1.129.431 e da Jus-
tiça do Distrito Federal e Territórios
de R$ 10.192.931. No ano passado, o
bloqueio de recursos para o poder Ju-
diciário foi de R$ 111,5 milhões.

TRIBUNAL: TST DECISÃO: 02 09 2002
PROCESSO: ERR NUM: 382607 ANO: 1997 REGIÃO: 05

EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA

ÓRGÃO JULGADOR - SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
EMBARGANTE: ANTÔNIO CAPISTRANO DE SOUZA.
EMBARGADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
RELATOR: MINISTRO MILTON DE MOURA FRANÇA
DJ   DATA: 27-09-2002

EMENTA

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - DISPENSA IMOTIVADA.

O artigo 173, § 1º, da Constituição da República é categórico ao afirmar
que a empresa pública e a sociedade de economia mista sujeitam-se ao regi-
me próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhis-
tas e tributárias. Esse comando constitucional, por outro lado, não sofreu
nenhuma alteração com o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, pelo
menos no que tange a estas duas entidades (CF, art. 173, § 1º, II). Logo,
depreende-se que a reclamada, sociedade de economia mista, deve observar,
para a dispensa de seus empregados, o que estabelecem a CLT e a legislação
complementar.

Recurso de embargos parcialmente conhecido e provido.

n Esta coluna destina-se a informar sobre a tramitação de
ações judiciais e requerimentos administrativos propostos
pela AMATRA XIII ou de interesse de seus associados.
Maiores informações e detalhes das referidas ações
poderão ser obtidos ainda na sede da nossa Associação.

Ações
e

Requerimentos

P A R A  S A B E R  M A I S

3 Proc. nº 97.001.1000-1 – Aguardando julgamento na
Justiça Federal.

3 Proc. nº  99.1165-1 – Sentença procedente, com
recurso de ofício no TRF.

3 Proc. nº 98.3972-4 – Sentença procedente, com recur-
so extraordinário no STF e recurso especial no STJ.

3 Proc. nº 99.1424-3 – Sentença improcedente, com
apelação no TRF.

3 Proc. nº 32197-4 – Sentença procedente, com apelação
e recurso de ofício no TRF.

3 Proc. nº 99.3244-6 - Sentença procedente, com
apelação e recurso de ofício no TRF.

3 Proc. nº 97.10711-6 – Sentença procedente, com
apelação e recurso de ofício no TRF.

3 Proc. nº 99.09.259-7 – Sentença improcedente,
com apelação no TRF.

3 Proc. nº 2000.82.00.9312-7 – Sentença improcedente,
com apelação ao TRF.

3 Proc. nº  99.10241-0 – Sentença procedente em parte,
com recurso de ofício junto ao TRF.

3 Proc. nº 2001.82.0578-4 – Indeferida a segurança, com
apelação no TRF.

3 Proc. nº 2001.82.3821-2 – Aguardando julgamento pela
Justiça Federal.

3 Proc. nº 2001.82.4193-4 – Incompetência da Justiça
Federal, processo remetido ao TST.

3 Proc. nº 2001.82.6047-3 – Sentença procedente em
parte, com recurso de ofício ao TRF.

3 Proc. nº 2001.82.7636-5 – Aguardando julgamento na
Justiça Federal.

3 Proc. nº 2001.82.8176-2 – Sentença procedente, com
recurso de ofício.

3 Proc. nº 2002.82.1857-6 – Sentença procedente em
parte, aguardando publicação da Justiça Federal.

3 Proc. nº 2002.82.6565-7 – Apresentada contestação
para impugnação, aguardando publicação.

3 Proc. nº 2003.82.1865-9 – Ação ordinária em fase de
contestação na Justiça Federal

3 Proc. nº 6109/2002 – Mandado de Segurança, indeferida
a liminar, aguardando julgamento do TRT.

3 Proc. nº 0645/2003 – Mandado de Segurança, concedida
liminar, impetrado agravo regimental, aguardando
julgamento do TRT.

3 Proc. nº 4504/2002 – Matéria Administrativa, suspeição
juízes do TRT, remetido ao TST.

3 Proc. nº 3832/2002 – Embargos de Declaração rejeitados.
3 Proc. nº 4862/2002 – Matéria Administrativa, indeferida.
3 Proc. nº 24353 – Mandado de Segurança junto ao STF,

denegada a segurança.

JOSÉ MARCOS DA SILVEIRA FARIAS
Advogado (OAB-PB-9653)

A nova Diretoria da ANAMA-
 TRA, eleita no dia 28/04, será

integrada pelo colega Wolney de
Macedo Cordeiro. A AMATRA XIII
parabeniza o juiz Wolney Macedo
por essa participação e deseja que
ele possa contribuir com a nova ad-
ministração da entidade, de modo
a manter a brilhante atuação da
Associação no cenário nacional, as-
sim como atuou quando dirigente
da AMATRA XIII.

E L E I Ç Õ E S
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“... Cada um de nós compõe a sua história e cada ser, em si,
carrega o dom de ser capaz, e ser feliz ...”
(Almir Satter, cantor e compositor).! 5

Projeto atualiza conhecimentos
jurídicos dos associados

Uma comitiva de 130 magistrados do Trabalho do Brasil
participou do III Congresso Internacional da ANAMATRA, reali-
zado na Espanha, de 10 a 18 de março passado. O Congresso
discutiu os mecanismos de constitucionalidade no campo do
Direito do Trabalho, organismos de controle do Poder Judiciá-
rio, independência dos magistrados, competência da Justiça
do Trabalho, direitos sociais, formação dos magistrados e atri-
buições da Escola Judicial.  As conferências foram realizadas
nas cidades de Madrid, Toledo e Barcelona.

Os magistrados paraibanos que integraram a comitiva fo-
ram: Ana Clara de Jesus Maroja Nóbrega, Maria José de Andra-
de Maia, José Fábio Galvão e sua mulher Klébia Doriane Conra-
do, Margarida Alves de Araújo Silva e Herminegilda Leite Ma-
chado, além dos Ministros Rider Nogueira e Mª Cristina Peduzzi.

Magistrados paraibanos participam
de Congresso na Espanha

Magistrados paraibanos que participaram do Congresso
Internacional da ANAMATRA, na Espanha

A Associação dos Magistrados da 13ª Região –
AMATRA XIII – promoveu, em parceria com o

Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, curso
de Direito Civil abordando as principais

mudanças introduzidas pelo Novo Código Civil
Brasileiro, que entrou em vigor em janeiro de 2003.

O Curso foi realizado no TRT, no período
de 27 a 29 de março último.

As novas normas e a sua apli-
cação foram discutidas pelo

professor e advogado Rodrigo
Toscano de Brito, para um nu-
meroso público de Juízes e ser-
vidores do TRT da 13ª Região.

O Curso de Direito Civil foi
apenas o primeiro de uma série
de outros eventos de reciclagem
e atualização que a AMATRA XIII
pretende realizar até o final des-
te ano. O projeto tem por objeti-
vo oferecer aos associados opor-
tunidade para atualizarem sem-
pre seus conhecimentos sobre a
legislação brasileira, especial-
mente a legislação trabalhista.

A AMATRA XIII já está agen-
dando novos cursos de capaci-
tação para os próximos meses,
incluindo palestras e debates.
Alguns dos cursos que serão re-
alizados objetivam ajudar os Ju-
ízes no seu desempenho funci-
onal, como os cursos de leitura
dinâmica.

A Associação dos Magistra-
dos da 13ª Região também pre-
tende se engajar na luta contra
o trabalho infantil escravo, ao
lado do Ministério Público do
Trabalho, com quem a Associa-
ção já está mantendo contatos.

BANCO DE SENTENÇAS
Outro destaque do projeto

é a organização de um banco de
sentenças e jurisprudências,
que será disponibilizado para
consulta pelos Juízes associados
em breve.

O projeto de capacitação
e reciclagem prevê a estrutura-
ção de uma biblioteca especi-
alizada em temas jurídicos e
legislação trabalhista. A biblio-
teca deverá funcionar na sede
da AMATRA XIII e estará apta a
atender as necessidades dos
Juízes associados e também es-
tará aberta aos professores e
alunos da ESMAT.

Juízes obtêm
êxito em Mestrado

A AMATRA XIII homenageia seus associados que ti-
veram teses aprovadas em cursos de Mestrado, cujo
êxito são um estímulo aos demais colegas para que tam-
bém busquem o aperfeiçoamento dos seus conhecimen-
tos técnicos.

As teses abordaram diversos temas das Ciências
Jurídicas e também na área de Educação, em cursos de
Mestrado oferecidos pela Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), pela Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) e pela Universidade Federal do Ceará (UFC). As
teses foram defendidas no período de novembro/2002 a
março/2003.

O juiz Arnaldo Duarte fez Mestrado na UFC, na área
de Direito Constitucional e defendeu a tese “Hermenêu-
tica Constitucional - Densificação do Princípio da Mora-
lidade Administrativa”, em novembro/2002. A juíza Rober-
ta de Paiva Saldanha concentrou-se na área de Direito
Econômico e defendeu a tese “Do Salário à Renda Míni-
ma”, na UFPB, em março/2003.

A área de Direito Econômico da UFPB também foi
escolhida pelos juízes Paulo Henrique Tavares da Silva e
Wolney de Macedo Cordeiro, cujas teses foram respecti-
vamente “A Valorização do Trabalho como Princípio Cons-
titucional da Ordem Econômica Brasileira: interpretação
e possibilidades de efetivação”, defendida em novembro
do ano passado, e “A Regulamentação das Relações de
Trabalho, Individuais e Coletivas, no âmbito do Mercosul”,
defendida em dezembro/1999.

Por sua vez, o juiz Cláudio Pedrosa Nunes fez Mes-
trado na UFPE, na área de Direito Público, com tema “Con-
trole Difuso de Constitucionalidade em Matéria Trabalhis-
ta: uma abordagem sob o prisma do princípio da igualda-
de”, defendida em fevereiro deste ano.
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a l m a n a q u e

As Horas (The Hours)
Stephen Dalry  (Drama - EUA, 2002)

Três mulheres ligadas de alguma forma ao romance “MRS
DALLOWAY”, de Virgínia Woolf. Três épocas e lugares diferentes.
Três vidas que parecem nada ter em comum, além da necessida-
de de vencer as horas de um dia pretensamente igual a outros,
mas que, aos poucos, vai se revestindo de uma tragicidade quase
insustentável.

O filme AS HORAS é dirigido competentemente por Stephen
Dalry, que havia dirigido  anteriormente o delicado ‘BILLY ELLI-
OT”, e se baseia no premiado (Pulitzer de ficção e o PEN/Faulk-
ner) romance homônimo do americano Michael Cunningham.

Com um ritmo lento, uma fotografia bela, AS HORAS não pre- n n n n n FÁTIMA CRISTHIANE G. DE OLIVEIRA  é Juíza do Trabalho Substituta da 13ª Região.
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A l e r t a
ANDRÉ MACHADO CAVALCANTI

Fátima Christiane Gomes de Oliveira

tende ser um filmes fácil, e não é. Faz refletir sobre a vida que
nos aprisiona, sobre a morta que ora liberta, sobre as opções
que nos são apresentadas, e sobre a falta delas. E ensina: o
importante é seguir em frente, encarar os fatos. Porque fugir
do caos da vida não leva à paz.

 O elenco não poderia ser melhor: Meryl Streep, Ed Har-
ris, Julianne Moore, Nicole Kidman, Miranda Richardson, Toni
Collette. Interpretações maduras, sem excessos. Todos na sua
melhor forma. Ganhador do globo de ouro de melhor filme e
melhor atriz (Nicole Kidman), o filme teve oito indicações ao
Oscar, mas levou apenas um na categoria de melhor atriz para
Nicole Kidman, que interpreta a escritora Virgínia Woolf em uma
das histórias. São suas as seqüências mais tristes, densas, huma-
nas do filmes. Peço licença para homenagear um outro clássico
do cinema, citando-o e deixando uma interrogação: “Quem tem
medo de Virginia Woolf?” Não tenha. Assista ao filme. E ache suas
próprias respostas. Ou formule suas perguntas. Impossível é fi-
car indiferente ao mesmo.

L I V R O S   &  F I L M E SL I V R O S   &  F I L M E S

Eles alimentam o sonho de sentirem-se
tal e qual um herói.

Muitos acadêmicos de direito, recém
ingressados na faculdade, já sonham em exer-
cer a magistratura. Eles alimentam o sonho
de vestir a toga e, comparando-a à capa do
Super-Homem, sentirem-se tal qual um he-
rói. Muitos sequer têm noção do que trata
exatamente o Direito, nem mesmo identifi-
cando nessa ciência os pontos que os atra-
íram para o exercício da profissão.

O fato é que, para muitos, o cargo é
envolto por uma certa aura de fascínio. Pen-
sar assim, contudo, é temerário, porque os
superpoderes imaginários não existem.

É certo que o Juiz representa o pró-
prio Estado na solução dos conflitos, exer-
cendo um papel que caberia às partes ligan-
tes. Da mesma forma, a judicatura garante,
muitas vezes, o respeito, o acesso, o poder,
a informação.

É utópico, contudo, imaginarmo-nos na
condição de justiceiros, como se vivêssemos
em sociedades primitivas, e pudéssemos atuar
de modo direto, decidindo e julgando em
prol do titular do direito, tornando este efe-
tivo, evitando ou reparando as agressões às
normas sociais. Tudo seria mais real, mais
prazeroso e menos frustrante.

Vivemos numa sociedade onde as
transgressões são costumeiras e o descum-
primento da lei se tornou comportamento
padrão, e, o que é pior, o desrespeito às
decisões judiciais campeia. É desestimulan-
te ver a malícia dos maus pagadores, a má-fé
dos atores do processo, a deliberada inten-

ção de obter vantagem sempre. Tudo isso
causa, por vezes, a impressão de que somos
meros expectadores do grande espetáculo
montado em nossas salas de audiências.

Contudo, e embora possam parecer,
estas não são palavras de um cético ou de
um desanimado.

Antes, foi exatamente através da per-
cepção das dificuldades contidas nessa reali-
dade que descobri na magistratura uma arte.
A arte do servir, do compreender. A nós, juí-
zes, foi delegada a dura missão de fazer justi-
ça, cabendo-nos, para tanto, transpor todas
as barreiras de ordem técnica, todas as limi-
tações inerentes à nossa condição humana.

Os obstáculos exercem fascínio e ser-
vem de estímulo. A cada conciliação homolo-
gada, após intenso debate e difícil processo
de convencimento das partes, resta a certeza
de que estas, despojando-se dos seus senti-
mentos mais antagônicos, evitaram uma deci-
são que poderia ser, embora conforme aos seus
anseios, desprovida de qualquer justiça.

Cabe-nos, pois, exercer, ainda que com
extrema imparcialidade, o papel de conse-
lheiros, mostrando-nos humanos e não me-
ros (frios) aplicadores de dispositivos legais
que, em alguns casos, revelam-se completa-
mente dissociados dos anseios da socieda-
de. O julgador não pode ficar distante das
partes, furtando-se a conhecer os seus sen-
timentos mais escondidos, devendo, pelo con-
trário, perceber o ânimo, as motivações, os
anseios e os receios de cada um.

É preciso que estejamos desarmados,
prontos a falar e a ouvir, a ensinar e a apren-
der, a reconhecer, a convencer, a sermos
usados como instrumentos de Deus para a
realização da justiça. Não há, repito, que se

confundir humanitarismo com parcialidade,
com sentimento de piedade. Não se trata
de substituir a justiça pela misericórdia, de
fazer caridade ou assistencialismo.

O que chamo à atenção é a necessida-
de de o Juiz empregar, em alguns momen-
tos, um pouco mais de sentimento no seu
ofício. É preciso que sintamos mais, que te-
nhamos mais empatia com as partes. A par
de descobrir a verdade dos fatos, devemos
promover a concórdia, a solução negocia-
da. O nosso papel é também o de um facili-
tador, de modo que devemos concentrar
nossos esforços, primordialmente, na remo-
ção de todos os empecilhos psicológicos à
solução resultante da conciliação.

Assim devemos ser. Bons prestadores
de serviços, desprovidos de qualquer senti-
mento de arrogância e de auto-suficiência,
lembrando que a humildade não se confun-
de com subserviência, e que o poder deve
ser exercido legitimamente.

A autoridade que emana do Juiz não se
confunde – nem deve confundir-se - com au-
toritarismo. É verdade, também é preciso que
sejamos implacáveis quando as circunstân-
cias assim exigirem; que não admitamos se-
jam as nossas sentenças rasgadas; que não
caiamos no descrédito.

O momento difícil que vivemos requer
reação para que conquistemos a verdadeira
admiração dos jurisdicionados. A nossa luta é
pelo enobrecimento da nossa missão, pelo re-
conhecimento do nosso papel pela socieda-
de, e pelo combate àqueles que o afrontam.
É preciso que nos mostremos dignos da indig-
nação do povo brasileiro com os recentes e
brutais ataques às vidas de alguns colegas.

Pesa sobre os nossos ombros a responsa-
bilidade de abrilhantar esse ofício, para mostrar
que a luta dessas vítimas valeu a pena e que o
seu esforço e dedicação não foram em vão.

nnnnn ANDRÉ MACHADO CAVALCANTI é Juiz do Tra-
balho Substituto da 13ª Região
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“Liberdade significa responsabilidade.
É por isso que tanta gente tem medo dela”

(George Bernard Shaw, dramaturgo irlandês).



“O único lugar onde o sucesso vem antes
do trabalho é no dicionário”.
(Alberto Einstein, físico alemão).? 7

p e r f i l

O tilintar do telefone ainda ecoava,
quando a voz da colega Lílian emitiu um
comando: “Você vai traçar um perfil de
um juiz trabalhista para o próximo núme-
ro do nosso jornal”.

Tarefa fácil? Nem tanto!
Um juiz trabalhista é, antes de tudo,

ou pelo menos deve ser, uma criatura sen-
sível, estóica, simples. Sua principal qua-
lidade deve ser a humildade. Sua atuação
é na área social, sendo ele o juiz do povo.

É a um só tempo, agente público, as-
sistente social, sacerdote, psicólogo, o so-
lucionador de conflitos sociais.

Deve permanecer sempre impassível
o suficiente para ouvir, sem pestanejar,
um reclamante motorista profissional de-

Um juiz social
MARIA JOSÉ DE ANDRADE MAIA

nnnnn MARIA JOSÉ DE ANDRADE MAIA é Juíza do
Trabalho Substituta da 13ª Região

i n f o r m á t i c a

MARCOS FARIAS

nnnnn MARCOS FARIAS é  Juiz do Trabalho aposenta-
do e Advogado (Contatos - 224.3110 – 244.1896 -
9983.0038 - E-mail = mfarias@openline.com.br)

j u r í d i c a
Formatação de textos

Por ocasião da elaboração da Revista
do TRT, a Comissão da Revista vem tendo
muito trabalho para formatar corretamen-
te os textos recebidos dos colegas magis-
trados, artigos jurídicos e sentenças. Isso
se deve à forma como alguns colegas for-
matam seus textos, não usando apropria-
damente os recursos do editor de textos
Word. Para recuar a primeira linha de um
parágrafo, por exemplo, alguns colegas
usam a tecla “Tab” ou a barra de espaço.

A maneira mais prática de formatar
um parágrafo, dando mais estética, equi-
líbrio e beleza ao texto, é utilizando o menu
“Formatar”. Durante a digitação do tex-
to, não se preocupe com a formatação do
parágrafo. Vá digitando continuamente,
apenas teclando “enter” ao final de cada
parágrafo.

Concluída a digitação, coloque o cur-
sor no parágrafo que quiser formatar, e
clique no menu –“Formatar” opção – “Pa-
rágrafo”. Na caixa que se abre, faça ini-
cialmente o “alinhamento” do texto, que
poderá ser alinhado à esquerda, centrali-
zado, à direita ou justificado; essa últi-
ma opção alinha o texto nos dois lados.
Escolha-a.

No item “Recuo”, pode-se escolher
um recuo que se queira dar a todo o pará-

grafo em relação ao texto. Esse recurso é
útil para se dar destaque a citações (de
leis, jurisprudências, etc). Em tais casos,
deve-se usar um recuo à esquerda, fican-
do a distância a critério do autor.

A seguir, no item “Especial”, escolha
a opção “primeira linha” por “3 cm”. Com
essa indicação, a primeira linha do pará-
grafo ficará recuada 3 centímetros do tex-
to, dando destaque ao parágrafo. Essa dis-
tância é ideal, mas fica a critério do autor.

DESTAQUES DE EMENDAS
Ainda dentro do item “Especial”, a

opção “deslocamento” faz o contrário –
deixa a primeira linha alinhada com o tex-
to e o restante do parágrafo recuado, na
distância indicada. Essa opção é muito
usada para dar destaque às ementas de
um acórdão ou de uma sentença.

O item “Espaçamento” é utilizado
para dar um espaçamento maior entre os
parágrafos, podendo ser no início ou no
fim do parágrafo. Escolha a opção “de-
pois” – “6 pts”, deixando “antes” com “0
pt”. É o padrão.

No item “Entre linhas”, define-se a
distância entre as linhas do texto. O ideal
é manter a opção “simples”, porém, se
quiser um espaço maior, pode-se escolher
as outras opções.

É importante verificar que, a cada
alteração, na caixa “Visualização” o pa-

rágrafo vai se modificando, assumindo a
forma da opção escolhida, podendo o autor
acompanhar a formatação visualmente.

CÓPIAS
Feita a formatação de um parágra-

fo, não é necessário repetir todos os pro-
cedimentos para os outros parágrafos. Já
dissemos que se pode formatar vários pa-
rágrafos de uma só vez, selecionando-se
antes todos os que quiser formatar. Como?
Ponha o cursor no início do primeiro pará-
grafo, mantenha apertada a tecla “shift”
e clique no final do último parágrafo. Aí,
proceda ä formatação.

Mas, se quiser copiar a mesma for-
matação de um parágrafo para outro, po-
nha o cursor no parágrafo a ser copiado e
clique, na barra de ferramentas “padrão”
na ferramenta “pincel”  (tem um pincel
desenhado). O cursor adquire a forma de
um pincel. Clique em seguida no parágra-
fo a ser formatado e ele assumirá a for-
matação do anterior. Caso deseje copiar
para vários outros parágrafos, ponha o
cursor no parágrafo a ser copiado, dê dois
cliques na ferramenta pincel e vá clicando
nos outros parágrafos. Para desabilitar o
recurso, clique na tecla “Esc”.

Na próxima edição deste informati-
vo, daremos algumas dicas sobre a for-
matação de fontes.
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clarar, como verdade absoluta, que traba-
lhava 23 h por dia, em todos os dias da
semana, não indo à sua residência nem
para comer e nem para dormir. Olvidava
ele um dos seus pedidos iniciais, o de sa-
lário família, de seis filhos menores de
dez anos.

Ante tão insólita situação, impossí-
vel ao magistrado conter o comentário:
“para quem não comparece em sua resi-
dência em momento algum, tal prole é um
espanto!”.

E o que fazer com um advogado que,
na última instrução de um dia pauta du-
pla, instado a apresentar a contestação,
dispara a ingênua pergunta: “E o que é
que eu digo?”

Ante o juiz do trabalho, há um desfi-
lar, contínuo, de pequenas querelas.

As mais traumáticas instruções ocor-

rem nas reclamações de domésticos, pois
o convívio das partes no âmago do lar, pa-
rece desencadear uma necessidade de
agressão mútua, quando do rompimento
do contrato.

Nesses casos, é preciso a interven-
ção do magistrado para que os depoimen-
tos se mantenham no limite do razoável.

Ser juiz é trabalhar nas madrugadas,
sacrificar fins de semana e até parte das
férias para manter suas decisões em dia.

E sua vida em família? Nem é bom
pensar.

O juiz do trabalho é um malabarista
que tenta conciliar sua vida familiar, com
a enormidade do trabalho judicante.

Enfim, caríssima Lílian, não foi tão
difícil traçar o perfil do magistrado traba-
lhista que ama o que faz, mesmo que lhe
traga desconforto e sofrimento.



“A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás;
mas só pode ser vivida olhando-se para a frente”.

(Soren Kerkegaard, filósofo dinamarquês).!8

E S M A T
ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO TRABALHO

EDUARDO R. RABENHORST

Pode-se dizer que três grandes teo-
rias da interpretação dominam as discus-
sões no âmbito da literatura jurídica con-
temporânea. A primeira delas, de caráter
mais formalista, entende a interpretação
como um ato de conhecimento que con-
sistiria em descobrir o significado de um
texto normativo a partir das intenções sub-
jetivas de seus autores (teoria cognitiva).
A segunda teoria, por sua vez, concebe o
ato de interpretar não como uma ativida-
de de conhecimento, mas como um pro-
cesso de decisão ao término do qual um
significado é construído (teoria cética).
Uma última perspectiva, chamada inter-
mediária, sustenta que a interpretação
pode ser vista, em certos casos, como
um ato de conhecimento, mas também, em
outros casos, como um ato de decisão.

Um dos grandes defensores desta
teoria intermediária da interpretação foi
o jurista inglês Herbert Hart. Partindo da
idéia de que a linguagem normativa apre-
sentaria uma “textura aberta” (no sentido
de que ela contém “zonas de clareza” e
“zonas de penumbra”), o professor de
Oxford, em sua célebre obra, O conceito
de direito, propôs uma distinção entre
dois tipos de casos judiciais, enfrentados
pelos interpretes do direito: os denomi-
nados “casos fáceis”, para os quais existi-
ria uma regulamentação expressa, desti-
tuída de ambigüidades, e os chamados “ca-
sos difíceis”, para os quais não haveria um
preceito jurídico claro aplicável. Seguin-
do esta divisão, Hart sustentou, contra os
defensores da visão cognitiva da interpre-
tação, que a atividade interpretativa não
consistia, apenas, em constatar a existên-
cia de um significado que estaria contido
previamente em um texto. Para o jurista
inglês, a visão cognitivista conjuga um ob-
jetivismo quanto ao significado da lingua-
gem (a idéia de que existiria um vínculo
direto entre as palavras e a realidade) com
um subjetivismo no que tange ao ato mes-
mo de interpretar (ter a pretensão de que
o intérprete de um texto possa ter aces-
so às intenções do autor).

Da mesma forma, Hart também sus-
tentou que uma teoria cética da inter-
pretação seria igualmente falaciosa na
medida em que ela tenderia a imaginar
que a interpretação seria, em toda cir-
cunstância, um ato de decisão que de-
penderia apenas da postura valorativa as-
sumida pelo intérprete. Ora, uma tal pers-
pectiva radicaliza o caráter atributivo da

interpretação jurídica tende a esquecer que
o ato interpretativo não ocorre da mesma
forma em todos os casos.

Este debate, sobre o significado da
interpretação jurídica, tem importantes con-
seqüências teóricas no que diz respeito à
estrutura do sistema jurídico, ao princípio
democrático de separação de poderes e à
própria existência ou não de um verdadeiro
poder discricionário por parte dos aplica-
dores do direito. Afinal, para os defensores
da teoria cognitivista, o sistema jurídico se-
ria completo (sem lacunas) e coerente (sem
antinomias), na medida em que uma decisão
jurídica sempre apelaria para alguma norma
jurídica pré-estabelecida (aos olhos destes
teóricos não existiria um verdadeiro poder
discricionário, pois toda decisão judicial re-
meteria ao elenco das fontes jurídicas pre-
viamente disponíveis). Do contrário, acres-
centam os cognitivistas, haveria um rompi-
mento do próprio princípio democrático de
exigência de submissão da jurisdição à lega-
lidade constituída. Já para a chamada teoria
cética, os sistemas jurídicos seriam sempre
incompletos e incoerentes, e a função mes-
ma dos aplicadores do direito consistiria em
superar as lacunas e as antinomias, criando
um direito novo. Por esta razão, entendem
os céticos, não existiria uma clara linha de
demarcação entre os poderes e a discricio-
nariedade dos juízes, negada pelos cogniti-
vistas, seria uma realidade efetiva.

INDETERMINADO E INCOMPLETO
Hart se contrapôs aos dois pontos de

vista. Segundo o jurista inglês, os juízes não
fazem uso de qualquer discricionariedade
quando trabalham “casos claros”. Entretan-
to, estes mesmos magistrados tendem a exer-
cer um autêntico poder discricionário quan-
do lidam com casos difíceis, pois nesta situ-
ação particular, eles são obrigados a supe-
rar a linguagem (ou ausência de linguagem)
dos textos normativos e levados a construir
uma solução para as controvérsias concre-
tas. Dessa forma, acrescentou Hart, o direi-
to apresenta-se sempre como parcialmente
indeterminado ou incompleto.

Um dos ataques mais importantes,
feitos contra a teoria de Hart, partiu do fi-
lósofo do direito norte-americano Ronald
Dworkin. Como Hart, Dworkin também dese-
ja manter distância com relação às teorias
cognitiva e cética. Em sua obra, O império
do direito, ele tenta construir uma pers-
pectiva particular da interpretação jurídica
capaz de conciliar a exigência de manuten-
ção do princípio de separação de poderes
com a necessidade de transformação contí-
nua do conteúdo normativo do direito. Nes-

ta perspectiva, Dworkin construiu sua idéia
de “integridade” segundo a qual os prin-
cípios jurídicos, em particular os princí-
pios constitucionais, garantiriam a coerên-
cia do direito. Para o filósofo norte-ame-
ricano, estes princípios - sobretudo aque-
les relacionados com a justiça, o Estado
de direito e a eqüidade - seriam obrigató-
rios para todos os órgãos do poder. De
acordo com esta concepção, os juízes não
disporiam de um efetivo poder discricio-
nário. Diante de um “caso difícil”, eles ape-
nas identificariam um princípio aplicável
seguindo um critério de conveniência
(identificando a melhor interpretação já
feita no passado) e um critério axiológico
(buscando construir a interpretação que
mais enobreça o direito).

INTERSTICIAL
Hart respondeu às críticas formula-

das por Dworkin, argumentando que a dis-
cricionariedade dos juízes não poderia ser
confundida com a simples arbitrariedade.
Sustentou o professor de Oxford que o
poder discricionário, apesar de inevitável,
seria sempre “intersticial”, já que o ma-
gistrado só poderia utilizá-lo para resol-
ver casos concretos e não para introdu-
zir reformas no sistema jurídico. Portan-
to, o poder discricionário não seria anti-
democrático; ele não atingiria a doutrina
da separação de poderes, pois o órgão
legislativo eleito sempre disporia de um
controle residual e poderia alterar desvi-
os inaceitáveis.

A polêmica entre Hart e Dworkin é
extremamente importante para todos aque-
les que se interessam pelo problema da
interpretação jurídica, principalmente, a
interpretação constitucional. Afinal, qual
é o verdadeiro significado do poder discri-
cionário? Como devemos entender o papel
que as atividades legislativa e judicial de-
sempenham no processo criação do direi-
to? É possível operar uma distinção entre a
criação da lei e a criação do direito? No
mais, como conciliar o princípio de legali-
dade que caracteriza o Estado de direito
com as exigências de atualização dos tex-
tos normativos, impostas pelos casos con-
cretos? Certamente, ainda estamos muito
longe de encontrar uma resposta definitiva
para estas indagações que dizem respeito
ao próprio sentido da atividade jurisdicio-
nal em uma sociedade democrática.
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