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AMATRA na luta contra a
Reforma da Previdência

O dia 16 de junho marcou o início
da mobilização nacional de juízes, pro-
motores e procuradores contra a Refor-
ma da Previdência, ora em tramitação
na Câmara dos Deputados. Na Paraíba,
a manifestação foi realizada no antigo
Tribunal do Júri no Fórum Cível de João
Pessoa, e reuniu centenas de pessoas,
entre integrantes das carreiras jurídi-
cas, parlamentares federais e operado-
res do direito. Alguns dos pontos da Re-
forma da Previdência mais contestados
são a fixação do vencimento dos desem-
bargadores como teto de remuneração
nos Estados limitando a 70% de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça; a insti-
tuição de contribuição previdenciária
para aposentados e pensionistas; o fim
da aposentadoria integral para juízes
em atividade; e a idade mínima para
aposentadoria de 60 anos de idade e 35
anos de contribuição para os homens e
55 anos de idade e 30 de contribuição
para as mulheres. Para os magistrados,
a Reforma da Previdência, caso seja
aprovada como está, conduzirá inevita-
velmente ao desmonte do setor público
nacional, a partir do enfraquecimento
substancial das carreiras jurídicas que
sustentam o Estado democrático de di-
reito. PÁGINA 5

A Granja Bela
Vista, no Jardim

Luna, foi palco da
festa junina da

AMATRA XIII. Na
programação,

forró pé-de-serra,
comidas típicas

e brinquedos
para crianças.

PÁGINA 4

Viva o
São João!

O Dia Nacional
de Mobilização
da Justiça,
na Paraíba,
reuniu cente-
nas de juízes,
promotores e
procuradores
no Fórum Cível
de João Pessoa.
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“Se quiser ser uma pessoa inteligente, terá de aprender a fazer perguntas inteligentes, a ouvir
atentamente, a responder de forma tranqüila, e a parar de falar

quando não houve mais nada a dizer” (Anônimo).

Conselho FiscalConselho Fiscal

Vem refletindo muito bem a qualida-
de, agilidade e objetividade do nosso infor-
mativo. Os comentários ouvidos dos cole-
gas se refletem em inúmeros elogios, tanto
para a destreza das matérias e discussões
de ordem jurídica, quanto para os assuntos
de origem geral. Esperamos que a sua fre-
qüência e as virtudes nele encontradas se-
jam mantidas, para que assim possamos con-
tar com mais um órgão que valoriza a sua
classe com distinção. Vale, ao final, regis-

trar o desembaraço e a agilidade do texto
da mais nova comentarista de cinema, mos-
trando que nem sempre se vive de senten-
ças e despachos. Aliás, comenta-se amiú-
de, que nossa colega poderá fazer uso de
pseudônimo para passar a assinar colunas
semelhantes em grandes periódicos do País.
Quem sabe, já que as reformas vêm aí...

ROMULO TINOCO DOS SANTOS
Juiz do Trabalho/1ª Vara do Trab. de C. Grande

Valorizando os magistrados
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brasileiro

em João Pessoa, por um grande debate
no auditório do antigo Tribunal do Júri
no Fórum Cível da Capital, reunindo
centenas de magistrados federais e
estaduais e membros do Ministério
Público Federal e da Paraíba, além de
senadores e deputados federais.

Para denunciar a toda a sociedade
que a Reforma da Previdência desmonta
a estrutura nuclear do Estado, a mani-
festação foi realizada simultaneamente
em todo o País. Na Paraíba, o Dia
Nacional de Mobilização integrou, na
luta comum, a Seção Paraibana da AMB,
AMATRA XIII, Associação Paraibana do
Ministério Público, Associação dos
Juízes Federais, Associação Nacional
dos Procuradores da República (Seção
da Paraíba) e Associação dos Procurado-
res do Trabalho.

A AMATRA XIII conclama seus
associados a acompanharem de perto a
tramitação da PEC 40 no Congresso
Nacional. Vale ressaltar, que, muito
além das questões salariais, a Reforma
da Previdência vai definir o novo perfil
do Estado brasileiro e, mais especifica-
mente, o contorno do Poder Judiciário
da Nação.

A situação é muito grave e difícil.
Sem a participação decidida e enfática
de cada associação de magistrados, de
cada tribunal e, também, isoladamen-
te, de cada colega, não há chance de
mudar o quatro dramático que se
avizinha para a magistratura e para o
Judiciário.

Como bem afirmou a juíza Hermi-
negilda Machado, presidente da AMA-
TRA XIII, o Poder Judiciário ainda é a
última trincheira do cidadão, o último
lugar onde ele pode buscar reparações
de direitos lesados e a sua dignidade. É
no poder Judiciário que o cidadão
encontra a garantia do respeito à
autoridade da lei e à manutenção da
ordem.

O Governo Federal elaborou
quatro Propostas de Emenda Constituci-
onal (PEC) destinadas a reformar a
Previdência Social, o Sistema Tributá-
rio, a Legislação Trabalhista e o Siste-
ma Político.

As quatro reformas inserem-se no
projeto de política econômica do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, apresen-
tado durante o processo eleitoral através
de dois documentos: Carta ao Povo
Brasileiro e o Programa de Governo.

Neles, o presidente prega a
retomada do crescimento da economia,
o ajuste das condições macroeconômi-
cas e a implementação das reformas
estruturais como fatores de um projeto
de desenvolvimento econômico que
tem a inclusão social como seu eixo
central.

A nação brasileira, através de
suas instituições, apóia, em princípio,
as reformas estruturais propostas pelo
Governo Lula, mas não abre mão do
direito de questioná-las com a finalida-
de de modificá-las naquilo que conside-
ra lesivo aos interesses coletivos.

É o que acontece, hoje, com a
Reforma da Previdência.

Juízes, promotores e procuradores
entendem que a Proposta de Emenda
Constitucional nº 40 (PEC 40), em
tramitação no Congresso Nacional, traz
gravíssimas conseqüências para as
chamadas carreiras de Estado - Magis-
tratura, Ministério Público e Auditor
Fiscal, entre outras.

A AMATRA XIII alia-se, na luta
contra a aprovação da PEC 40 em sua
forma atual, à Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB), entidade que
lidera a mobilização de juízes, promo-
tores e procuradores contra o desmonte
do setor público nacional.

No dia 16 de junho, a AMATRA XIII
participou do Dia Nacional de Mobiliza-
ção da Justiça, cuja data foi marcada,



“Se você tiver renda sem trabalhar duro,
isso significa que alguém trabalhou duro sem obter renda.”
(Maimonides).! 3

Prova Ilícita:
a teoria dos ́ Frutos da Árvore Contaminada´

As decisões do Supremo Tribunal
Federal vêm sofrendo os mais ferozes
ataques da mídia conservadora brasilei-
ra.

Na edição do dia 11 de junho pró-
ximo passado, o Jornal o Estado de São
Paulo, em editorial cujo o título é ‘os
limites da filigrana jurídica’ tece duras
críticas ao comportamento do STF, apon-
tando, especificamente, duas decisões
da Suprema Côrte: uma do Ministro Nel-
son Jobim, atribuindo prerrogativa ex-
clusiva à Polícia na condução dos inqué-
ritos policiais; e outra, do Ministro Mar-
co Aurélio Mello, que determinou o ar-
quivamento da solicitação oficial de pro-
curadores suíços, de acesso a dados re-
lativos à movimentação financeira de
uma empresa brasileira e de seus dire-
tores, em investigação em Genebra.

O editorial vem em seguida às for-
tes críticas desferidas pelo mesmo jor-
nal ao Ministro Maurício Corrêa, rotula-
do, na edição do dia 07 de junho,  como
‘líder sindical na presidência do STF, que
jamais se notabilizou como jurista’, ape-
nas em razão do seu posicionamento
corajoso, na defesa da magistratura.

Essas posições, do que existe de
mais conservador e oportunista na im-
prensa brasileira, revelam, como não

PAULO AMÉRICO MAIA FILHO
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nnnnn PAULO AMÉRICO MAIA FILHO é Juiz Titular
da 5ª Vara do Trabalho da 13ª Região e profes-
sor da UFPB e da ESMAT.

g r u p o e s t u d o

Palestras tratam do direito ao
trabalho e à renda mínima e dos reflexos
do novo Código Civil na seara trabalhista

d 
e

poderia deixar de ser, o mais completo
desconhecimento da posição instituci-
onal do Supremo Tribunal Federal.

O mesmo raciocínio (de excessivo
apego à filigrana jurídica) poderia se
ter, e se tem em parte da doutrina pro-
cessual,  em relação a outra decisão do
STF, que adotou a teoria ‘dos frutos da
árvore contaminada’, na interpretação
da prova ilícita. Pela teoria, não ape-
nas as provas diretamente obtidas por
fontes ilícitas seriam ineficazes, como
também aquelas outras, obtidas por
desdobramento. Seriam, por exemplo,
também ineficazes, os depoimentos e
perícias obtidos a partir de elementos
encontrados em escuta clandestina.

A posição crítica se concentra na
possibilidade de transgressão a princí-
pios fundamentais, como o de  acesso
à tutela jurisdicional ampla, consagra-
do no art. 5º, inc. XXXV, da Constitui-
ção. O juiz teria de fingir que não tem
conhecimento dos fatos, que estão à sua
frente, só porque houve ilicitude nas
fontes ou nos instrumentos de sua cap-
tação e transposição para o processo,
deixando de dar razão a quem tem, que
é a finalidade da jurisdição.

Não se pode desconhecer, entre-
tanto, que foi opção do constituinte de
1988 (art. 5º, LVI), a posição radical de
absoluta ineficácia da prova realizada
através de fontes ilícitas, deixando
aquela posição introspectiva de se li-

mitar a impor sanções àqueles que partici-
param do ato ilícito relacionado com a cap-
tação ou realização das provas. Aliás, a
aceitação do produto do ‘crime’ como pro-
va, seria um prêmio, valioso, ao crimino-
so, de nada adiantando eventuais sanções
à sua pessoa.

Imaginemos que a posição do Supre-
mo Tribunal Federal fosse a oposta, ates-
tando validade às provas, ainda que obti-
das ilicitamente. Como ficariam as garan-
tias constitucionais e democráticas de res-
guardo à liberdade e à intimidade das pes-
soas contra os atos arbitrários, ilegais e
maliciosos, notadamente daqueles que de-
tém o poder ?

Estaríamos à mercê de escutas tele-
fônicas (como as que se viu na Bahia), des-
vios de correspondências, invasão à me-
mória do computador e tantas outras prá-
ticas nocivas ao convívio democrático.

O reflexo processual decorrente da ili-
citude na obtenção ou manipulação das
fontes de prova, não pode ser outro, se-
não aquele que resulta da disposição cons-
titucional: o da absoluta ineficácia da pro-
va realizada ou obtida através dela.

nnnnn MAIO – Durante a sua participação no Grupo de Es-
tudo a juíza Roberta Saldanha discorreu sobre o tema “Do
Trabalho à Renda Mínima”, fundamentado em sua tese de
Mestrado na área do Direito Econômico, aprovada pela Uni-
versidade Federal da Paraíba. A juíza abordou relevantes
questões sociais relacionadas ao direito ao trabalho e à
renda mínima, analisando minuciosamente as diversas con-
cepções existentes sobre o assunto no Brasil.

n n n n n JUNHO – Em sua palestra, o juiz Juarez Duarte
abordou o tema “Os Reflexos do Novo Código Civil no Di-
reito do Trabalho”, enfocando as principais mudanças ocor-
ridas no Código Civil a serem enfrentadas na seara traba-
lhista. O palestrante distribuiu com os participantes do
Grupo de Estudo material de excelente qualidade sobre o
Código Civil, ampliando ainda mais o horizonte didático
do debate.

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.

   a r t i g o  j u r í d i c o



“O hábito nunca é bom, nem sequer o hábito de fazer boas ações. As boas ações, quando se tornam
hábito, deixam de ser atos de virtude. O verdadeiro bem só é alicerçado com esforço.”

(Emmanuel Kant)!4

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.

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

3 Proc. n° 97.001.1000-1 - Ação Popular - aguardando
julgamento na Justiça Federal.

3 Proc. n° 99.1165-1 - Sentença procedente - TRF negou
provimento ao recurso de ofício e à apelação da União.

3 Proc. n° 98.3972-4 - Sentença procedente, com
recurso extraordinário no STF e recurso especial no STJ.

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

3 Proc. n° 32197-4 - Sentença procedente - TRF negou
provimento ao recurso de ofício e à apelação da União.

3 Proc. n° 99.3244-6 - Sentença procedente - TRF deu
provimento parcial ao recurso de ofício e à apelação da
União, mas manteve alíquota 11%.

3 Proc. n° 97.10711-6 - Sentença procedente, decisão
mantida pelo TRF - recurso extraordinário no STF e
recurso especial no STJ.

3 Proc. n° 99.0009259-7 - Sentença improcedente, com
apelação no TRF.

3 Proc. n° 2000.82.00.9312-7 - Sentença improcedente,
com apelação ao TRF.

3 Proc. n° 99.10241-0 - Sentença procedente em parte,
com recurso de ofício junto ao TRF.

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

3 Proc. n° 2001.82.3821-2 - Aguardando julgamento pela
Justiça Federal.

3 Proc. n° 2001.82.4193-4 - Incompetência da Justiça
Federal - Processo remetido ao TST. Proc. n°
2001.82.6047-3 - Sentença procedente em parte, com
recurso de ofício ao TRF.

3 Proc. n° 2001.82.7636-5 - Aguardando julgamento na
Justiça Federal.

3 Proc. n° 2001.82.8176-2 - Sentença procedente, com
recurso de ofício ao TRF.

3 Proc. n° 2002.82.1857-6 - Sentença procedente em
parte, com recurso de ofício ao TRF.

3 Proc. n° 2002.82.6565-7 - Impugnado valor da causa -
aguardando publicação.

3 Proc. n° 2003.82.1865-9 - Ação ordinária em fase de
contestação na Justiça Federal.

3 Proc. n° 6109/2002 - TRT - Mandado de Segurança,
indeferida a liminar - aguardando julgamento mérito.

3 Proc. n° 0645/2002 - TRT - Mandado de Segurança,
concedida liminar, impetrado agravo regimental,
aguardando julgamento.

3 Proc. n° 4504/2002 - TRT - Matéria Administrativa -
Voltou para o TRT - aguardando julgamento.

3 Proc. n° 24353 - Mandado de Segurança junto ao STF -
Denegada a segurança.
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Juízes e servidores do TRT da 13ª
Região participaram no início de junho
de um jantar no Paço dos Leões em ho-
menagem ao juiz Aluísio Rodrigues, que
aposentou-se após 50 anos de serviço
público. A  AMATRA XIII, em reconheci-
mento à brilhante carreira de Aluísio
Rodrigues na magistratura trabalhista pa-
raibana, que lhe garantiu respeitabilida-
de ímpar no meio jurídico, decidiu ho-
menagear o colega colocando o seu
nome na Biblioteca da Associação, atu-
almente em fase de implantação. O ma-
gistrado, além de uma história profissio-
nal digna de ser imitada pelos jovens ma-
gistrados, deixa saudosos os colegas de
toga que permanecem na ativa.

n Êta festa boa!
Foi das mais animadas a Festa de

São João oferecida pela AMATRA XIII aos
colegas associados. Realizada na Granja
Bela Vista, no Jardim Luna, em João Pes-
soa, no dia 18 de junho, a festa agradou
ao mais exigente dos degustadores de
comidas típicas à base de milho e dan-
çarinos especializados no melhor forró
pé-de-serra.

As crianças também não foram es-
quecidas (e nem poderia!) pela Associa-
ção, que instalou brinquedos especiais
para alegrar a meninada.

São João, pelo visto, também gos-
tou da homenagem, pois suspendeu o
aguaceiro dando tempo suficiente para
todos se divertirem.

O procurador do Trabalho Ramon Bezerra participou, no dia 23 de maio, na sede
do TRT da 13ª Região, do Ciclo de Palestras para Atualização de Conhecimentos, promo-
vido pela AMATRA XIII, onde discorreu sobre o tema "A Discriminação nas Relações de
Trabalho". O Ciclo também contou com a presença do auditor fiscal da DRT\PB, Aurélio
Régis, cuja palestra versou sobre questões práticas relacionadas ao seguro desemprego.

n Homenagem I

O Ministério Público do Trabalho prestou
uma homenagem especial ao juiz Vicente Van-
derlei com a aposição do retrato do magistrado
na Galeria dos Procuradores-Gerais do Trabalho,
cujo objetivo de sua criação é "manter impere-
cível a memória do processo histórico evolutivo
da instituição, na imagem de seus eminentes plas-
madores". A Galeria foi inaugurada, no dia 25 de
junho, no 2º andar do Edifício-Sede do Ministé-
rio Público do Trabalho, em Brasília, juntamente
com o Espaço Cultural Armando de Brito. De acor-
do com o procurador-geral do Trabalho, Guilher-
me Mastrichi Basso, o juiz Vicente Vanderlei re-
cebe o merecido tributo pela trajetória ilumina-
da, jamais desfalecida, com que, no exercício do
cargo, marcou sua atuação naquela Casa.

A AMATRA
XIII, juntamen-
te com a Asso-
ciação dos Ser-
vidores do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 13ª
Região (ASTRA), realizou, em ju-
nho, na Academia de Tênis da Pa-
raíba, no Conjunto dos bancári-
os, o Torneio de Tênis, do qual
saíram vencedores os colegas
Humberto Halison (masculino) e
Roberta Saldanha (feminino). As
associações promotoras do Tor-
neio saúdam todos os atletas par-
ticipantes e felicitam os dois ven-
cedores.

   a c o n t e c e
n Novo Horário

Foi implantado no último mês de junho o novo ho-
rário de funcionamento ao público do Fórum Irinêo Jo-
ffily, em Campina Grande. Reservando as manhãs das se-
gundas e sextas-feiras (8 às 12 horas) e o intervalo das
12 às 14 horas, nos demais dias da semana, foi atendido
pelo TRT um velho pleito dos servidores, encaminhado
pelos Juízes Titulares das três varas em funcionamento na
unidade. Até então, nada de novo. Ocorre que o ganho efeti-
vo da medida foi gerado em razão do patente e manifesto aumento de produtivida-
de dos servidores, que com isso tiveram mais tempo para se dedicar exclusivamen-
te ao cumprimento de diligências e de serviços internos, sem a comum interferên-
cia das partes e Advogados que buscam eventual atendimento, além do que, cui-
dou-se de adequar o horário de expediente interno as próprias necessidades dos
funcionários e Juízes, pleito há muito direcionado ao nosso Regional. Com isso, foi
possível alcançar melhor rendimento dos servidores, coexistindo com cerca de
trinta e seis horas de atendimento constante às partes e senhores Advogados.
Espera-se que a experiência sirva de exemplo para as demais unidades.

n Homenagem II n Tênis

Ações
e

Requerimentos

n Ciclo de Palestras no TRT 13ª Região



“O pensamento é uma energia intelectual e vital,
e pode ser maldição ou bênção, dependendo de sua qualidade.”
(Lucy Malory).! 5

MOBILIZAÇÃO NACIONAL
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Os juízes, promotores e procurado-
res que atuam na Paraíba reuniram-se,
no dia 16 de junho, no antigo Tribunal do
Júri no Fórum Cível de João Pessoa, no
Dia Nacional de Mobilização da Justiça,
cujo tema foi a “Reforma da Previdência
e o Desmonte do Estado”. O objetivo do
evento, do qual participaram ainda vári-
os representantes da bancada paraibana
no Congresso Nacional, era denunciar a
toda a sociedade que a Reforma da Pre-
vidência desmonta a estrutura nuclear do
Estado.

Realizado simultaneamente em todo
o País, sob a coordenação da Associação
dos Magistrados do Brasil (AMB), o Dia
Nacional de Mobilização da Justiça foi or-
ganizado, na Paraíba, pela Associação dos
Magistrados da Paraíba (AMPB), Associa-
ção Paraibana do Ministério Público
(APMP), AMATRA XIII, Associação dos Ju-
ízes Federais (AJUFE\PB) e Associação Na-
cional dos Procuradores da República
(ANPR\PB) e Associação dos Procurado-
res do Trabalho.

Um manifesto foi lançado nacional-
mente durante a manifestação denunci-
ando as gravíssimas conseqüências que
a aprovação da proposta de Reforma da
Previdência enviada ao Congresso Naci-
onal pelo Governo Federal poderá trazer
às chamadas carreiras de Estado, como
Magistratura, Ministério Público e Audi-
tor Fiscal, entre outras. A AMB já criou
uma Comissão Especial para tratar da
Reforma da Previdência. O Conselho
Geral de Representantes da AMB está con-
vocado, desde o dia 26 de junho, em
caráter permanente para deliberar so-
bre as decisões a respeito da tramita-
ção da Reforma da Previdência na Câ-
mara dos Deputados.

n Fixação do vencimento dos desembargadores como teto de remuneração nos
    Estados limitando a 70% de Ministro do Supremo Tribunal de Justiça.
n A instituição da contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas.
n O fim da aposentadoria integral para juízes em atividade e sem tempo para se
   aposentar no momento da aprovação.
n Idade mínima para aposentadoria de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição
   para os homens e 55 anos de idade e 30 de contribuição para as mulheres.
n Fixação da pensão em até 70% da remuneração do servidor ativo ao aposentado.
n Fim da paridade entre ativos e inativos.
n A aplicação do teto do INSS (R$ 2.400,00) para os futuros juízes, que terão que
   ingressar no fundo de previdência complementar.

Na Reforma da Previdência, os magistrados contestam,
entre outros, os seguintes itens:

A juíza Herminegilda Machado (a segunda da direita para a esquerda) expôs a
posição da AMATRA XIII sobre Reforma da Previdência proposta pelo Governo

Juízes protestam contra Reforma da Previdência

Em seu pronunciamento no Dia Na-
cional de Mobilização, a juíza Hermine-
gilda Machado, presidente da AMATRA
XIII, discorreu sobre “A Cidadania e o
Poder Judiciário”. Em um discurso mar-
cado pela firmeza de posições e clareza
das palavras, Herminegilda Machado afir-
mou que o Poder Judiciário é a última trin-
cheira do cidadão, o último lugar onde
ele pode buscar reparações de direitos
lesados e a sua dignidade. “É no poder
Judiciário que o cidadão encontra a ga-
rantia do respeito à autoridade da lei e à
manutenção da ordem. É neste Poder que
se garante o direito das minorias, dos

AMATRA XIII participa do debate
excluídos pelo poder econômico e pela
própria sociedade”, acrescentou.

Ao Poder Judiciário, para agir com
imparcialidade, segundo a presidente da
AMATRA XIII, foi concedido um plexo de
prerrogativas, bem como um conjunto de
restrições de modo a legitimar o exercí-
cio independente das funções. “Indepen-
dência essa que decorre da garantia de
vencimentos dignos e de uma aposenta-
doria que assegure essa mesma dignida-
de àqueles que se dedicaram a vida in-
teira a solucionar conflitos e a pacificar
tensões”, prosseguiu.

Herminegilda Machado afirmou, ain-
da, que os juízes e os membros do Mi-
nistério Público, no exercício da função,
são o próprio Estado. De acordo com as
suas palavras, os agentes políticos inte-
grantes dessas carreiras, quando optam
por fazer concurso público, sabem que
estão abraçando um sacerdócio. Sabem
que estarão em nome do Estado prestan-
do serviços à sociedade, à Nação, e o fa-
zem com imparcialidade, serenidade, in-
dependência e segurança.

No final do seu discurso, a presiden-
te da AMATRA XIII destacou que a prerro-
gativa não é um privilégio pessoal do
juiz, mas uma garantia vinculada ao car-
go de magistrado, ao cargo de membro
do Ministério Público. “Portanto, muito
mais do que questões estritamente sala-
riais, o que vai se definir com esta re-
forma é o perfil do Estado Brasileiro e,
mais especificamente, o contorno do Po-
der Judiciário da Nação”, concluiu.

P O N T O S   P O L Ê M I C O SP O N T O S   P O L Ê M I C O S
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Frida
Julie Taymor  (EUA/CANADÁ, 2002)

n n n n n FÁTIMA CRISTHIANE G. DE OLIVEIRA  é Juíza do Trabalho
    Substituta da 13ª Região.
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“ Encare todo o seu conhecimento como um dom, como um meio de ajudar os outros.
Toda pessoa forte e sábia usa seus dons para sustentar os outros.”

(John Ruskin).

   a l m a n a q u e
Fátima Christiane Gomes de Oliveira

O nome Frida
Kahlo é facilmen-
te associado aos
sisudos auto-re-
tratos repetida-
mente pintados
por Magdalena Car-
mem Frieda Kahlo
Y Calderón, a irre-
verente art ista
mexicana nascida
em 1907. Poucos,
contudo, conhe-
cem a singular per-
sonal idade por
trás daquele rosto
forte, de grossas
sobrancelhas e incipiente bigode, o que por si
só, já se revela como um bom motivo para as-
sistir ao filme FRIDA (EUA/CANADÁ, 2002), es-
trelado pela também mexicana Salma Hayek, e
dirigido por Julie Taymor. O filme, em seus 123
minutos, mostra os infortúnios que marcaram a
vida da protagonista, como a poliomelite con-
traída na infância, o trágico acidente que lhe
retalhou o corpo aos 17 anos, as trinta e cinco
cirurgias subseqüentes, os inúmeros abortos
espontâneos, as amputações que lhe antece-
deram a morte prematura aos 47 anos. Não se
cingindo a sua precária condição física, embo-
ra seja fundamental à uma melhor compreen-
são destacá-la, o filme revela ainda a contur-
bada e intensa vida afetiva desta atípica mu-
lher, que era sexualmente ambivalente, e a sua
fervorosa ligação ao Partido Comunista Mexica-
no, do qual foi membro, sem esquecer, obvia-
mente, da sua notória produção artística, tão
impregnada de cores fortes e subjetivismo. Pode
soar pretensioso tentar condensar em tão pou-
co tempo a grandeza, fragilidade/fortaleza e
intensidade da mulher-artista-ativista, mas o fil-
me não deixa, de fato, a desejar, com sua bela
fotografia e trilha sonora, com as delirantes
referências à obra artística da pintora, com a
boa escolha do elenco que tem ainda Alfredo
Molina, Antonio Banderas, Geoffrey Rush e
Edward Norton. A meu ver, peca em apenas dois
momentos: na escolha do idioma inglês para
contar a história de uma mexicana bairrista e
anti-capitalista, e na amenização da sua perso-
nalidade ácida, difícil, numa tentativa clara de
torná-la mais palatável ao grande público.  Nada,
contudo, que comprometa a obra cinemato-
gráfica, enquanto diversão e/ou arte.  FRIDA –
o filme – deve ser visto como uma reverência à
Frida – a artista – que é bem maior do que o
primeiro, ainda que este seja muito bom.

C r ô n i c a

A “parte” de um processo (vida)
NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA

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

n n n n n NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA é
Juíza do Trabalho Substituta da 13ª Região

v O tempo passa em uma velocidade
estonteante

Sem a oportunidade de
manifestação

Não se consegue falar dos
momentos bons ou ruins

Não se pode parar para analisar os
erros

Detectam-se alguns, mas o prazo para
apreciá-los, preclui

Antes mesmos que se peça a
palavra

E se segue agindo como se é
possível

Desagrada-se a muitos
Enaltecem-se outros
E o processo da vida segue o seu rito

rápido e incólume

v Com muita pressa se tenta
adaptar a mente

Às mudanças que o tempo impiedosa-
mente marca o corpo

E os pensamentos e valores não con-
seguem seguir juntos

v Pede-se muitas vezes a palavra
Mas ninguém escuta
Sente-se volatilizar no vento a

vontade de falar
Finaliza-se a fase de conhecimento

sem ter acrescentado nenhuma
sabedoria

Não se consegue fazer mais amigos
Não se descobre nada de novo
Cerceiam o direito de contrariar
O tempo passa

v E se começa uma busca infindável
de elementos probantes

Mas ninguém testemunha nada
As pessoas passam

v Cada uma interessada em se
defender

Tentam construir os seus projetos
Ou ocupam-se em destruir o

próximo
Encontram-se uns poucos que

alugam seu tempo
E tem que instruí-los
Fala-se dos fatos, do acaso e da vida
E toda lembrança é forjada

v Simulam os acontecimentos como se
deles tivessem participado

Formam as testemunhas
E a consciência esquecida reclama
Mas se precisa justificar a vida

v Só que não há ouvintes
Tenta-se reconstruir a realidade
Mas faltam partes, detalhes...

v O todo se torna incompreensível
E nem mesmo se sabe onde se está
Ou pra onde se deve seguir
Mas o prazo se escoa
E alguma coisa tem que ser feita...

v Encerrada a instrução
Nenhuma oportunidade de provar ou

esclarecer
Após os argumentos finais
Só resta a dor da espera
A solução justa
E o julgador sequer lembra quem são

as partes
Passa por eles várias vezes na rua
E os ignora

v Passam-se noites e noites de
ansiedade e medo

v Ora se quer que o tempo pare
Outra se pede pra envelhecer

somente para sufocar a angústia da es-
pera

v Inertes diante do todo poderoso
Impacientes perante uma decisão que

não chega nunca
Correr, gritar, sofrer, tudo em vão
E se calam

v Nada mais é possível ser feito
Cansados diante da vida
Entregam-se a “mesmisse”
Nada se quer aprender ou descobrir
Deixa-se simplesmente que o tempo

passe
O que se faz hoje se repete amanhã
E se envelhece mais rápido
Sem gosto
Amargo
Sem prazer

v Sentem os pés atados
Presos no tempo e no passado
Sabe-se que se tem muito ainda

a fazer
Mas se acomodam

v Precisa-se de amigos
Mas não se tentam entender os ou-

tros
Nenhum sentido resta
Surge a indiferença pela a vida
Enquanto se aguarda resignada pelo

julgamento

v Mude a sua estória
Seja diferente
Doe amor
Adquira sabedoria
Faça amigos
Aprenda a perdoar
Peça desculpas
E verá que simplesmente
Terá tempo, testemunhas, boas

razões finais
Garantirá pela tua vida
A sentença favorável
Antes mesmo que se instale um conflito.



“Chegamos a estranhas conclusões neste mundo:
dizemos que vivemos em sociedade mas ao mesmo tempo vivemos vidas solitárias.”
(Thomas Carlyle, filósofo francês).? 7

MARCOS FARIAS
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Formatação de textos - II

Conforme prometemos na última edi-
ção deste informativo, daremos hoje algu-
mas dicas sobre a formatação de fontes, no
editor de textos Microsoft Word.

Fontes, na linguagem de informática,
são as letras utilizadas para escrever um tex-
to. Comumente, quando digitamos textos,
queremos dar destaque a alguns trechos do
trabalho, seja no tipo de fonte,  tamanho,
cor, estilo, etc. Para isso, aconselho que se
digite, inicialmente, todo o texto, para só
depois cuidar da formatação das fontes.

A fonte, para ser formatada, tem que
estar selecionada. Selecione todo o trecho
que quiser formatar. Mas, como selecionar?
Você pode selecionar usando o mouse ou o
teclado. Daremos hoje algumas dicas sobre
a seleção com o mouse:

Qualquer quantidade de texto – Arras-
te o mouse sobre o texto

Uma palavra - Clique duas vezes na pa-
lavra.

Uma linha de texto - Mova o ponteiro
para a esquerda da linha até que ele assuma
a forma de uma seta para a direita e clique.

Várias linhas de texto - Mova o pontei-
ro para a esquerda das linhas até que ele
assuma a forma de uma seta para a direita e
arraste para cima ou para baixo.

Uma frase - Mantenha pressionada a
tecla CTRL e clique em qualquer lugar da
frase.

Um parágrafo - Mova o ponteiro para a
esquerda do parágrafo até que ele assuma a
forma de uma seta para a direita e clique
duas vezes. Você também pode clicar três
vezes em qualquer lugar do parágrafo.

Vários parágrafos - Mova o ponteiro
para a esquerda dos parágrafos até que ele
assuma a forma de uma seta para a direita,
clique duas vezes e arraste para cima ou para
baixo.

Um bloco de texto grande - Clique no
início da seleção, role até o fim da seção,
mantenha pressionada a tecla SHIFT e cli-
que.

Um documento inteiro - Mova o pon-
teiro para a esquerda de qualquer texto do
documento até que ele assuma a forma de
uma seta para a direita e clique três vezes.

Em outro dia, daremos as dicas sobre
seleção com o teclado.

Selecionado o texto, clique no menu
“Formatar”, opção “Fonte”. Inicialmente,
escolha o tipo da letra, no item “Fonte”. O
tipo mais usado é o “Times New Roman”, mas
aí você pode escolher qualquer tipo, obser-
vando como ficará a letra, no quadro “Visu-
alização”. Clique no tipo da fonte (ela será
selecionada) e vá mudando de tipo, clican-
do nas teclas  (¯) ou (-).  Escolha um tipo.

A seguir, antes de clicar “OK”, escolha
o estilo da letra – aí você dará os destaques
ao trecho do texto selecionado: negrito,
itálico (geralmente usado nas citações) ou
negrito itálico (quando se quer dar desta-
que a um trecho dentro de uma citação,
p.ex.). A opção é feita dentro do quadro
“Estilo da Fonte”, selecionando o estilo com
um clique do mouse..

Depois, defina o tamanho da letra, no
quadro respectivo. Clique com o mouse na op-
ção escolhida.

Escolha a cor da letra. Por padrão a
cor é preta, mas pode ser mudada no qua-
dro “Cor da Fonte”. Na opção “Automático”
a letra fica na cor padrão. Clicando na seti-
nha, abre um quadro de cores. Escolha uma
delas, clicando com o mouse. Caso deseje
mais opções de cores, com o quadro de
cores aberto, clique em  “Mais cores...”.

Caso deseje sublinhar o texto, defina
o “Estilho do sublinhado”, clicando na seti-
nha ao lado de “Nenhum”.  Você poderá
sublinhar somente as palavras de um texto
ou todo o texto e ainda utilizar diversos es-
tilos de sublinhado.

Poderá, finalmente, dar mais alguns efei-
tos ao texto, marcando (clicando com o
mouse) os efeitos indicados – tachado, so-
brescrito, subscrito, sombra, contorno, caixa
alta, relevo, baixo relevo, etc. Um bom efei-
to para dar destaque ao título de um artigo,
por exemplo, é o “relevo”, combinado com

“todas em maiúsculas”
Definidas todas as opções para seu tex-

to, clique em “OK” e o texto assumirá as
formas escolhidas.

Para formatar as fontes, podem ser usa-
dos, também, os atalhos (botões) da barra de
ferramenta “Formatação” que, por padrão,
aparece logo abaixo do menu do Word. Caso
não apareça, chame-a, clicando no menu “Exi-
bir” – “Barra de Ferramentas” – “Formatação”.
Selecionado o texto, formate-o, definindo o
tipo da letra clicando nas setinhas corres-
pondentes, o estilo, clicando nas opções “N”
(negrito), “I” (itálico) ou “S” (sublinhado) e a
cor, clicando na setinha ao lado do botão com
a letra (A).  Dessa forma, o procedimento é
mais rápido, mas não aparece a visualização
instantânea e as opções são mais limitadas.

A formatação de palavras maiúsculas e
minúsculas pode ser feita também através
do menu “Formatar” – “maiúsculas e minús-
culas”. Aí, após o texto selecionado, você
poderá formatar ou modificar o tipo das le-
tras. As opções “minúsculas” e “maiúsculas”
colocam todo o texto selecionado nessas
formas. A opção “Sentença Inteira” deixa
apenas a primeira letra da frase maiúscula,
as restantes, minúsculas.  Marcando “Mai-
úsculas/minúsculas” todas as primeiras letras
de cada palavra ficarão maiúsculas. Já a op-
ção “Inverter” inverte os tipos de todas as
letras – a que estiver maiúscula, passa a mi-
núscula e vice-versa. Essa opção é muito útil
quando se digita um texto, por engano, com
a tecla “Caps Lock” ativada, gerando uma
frase com a primeira letra minúscula e as
restantes maiúsculas, o que ocorre com fre-
qüência (pelo menos comigo).
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i n f o r m á t i c a j u r í d i c a

SISTEMA DE CÁLCULOS JUDICIAIS
O Tribunal Superior do Trabalho

acaba de disponibilizar, em seu site na
Internet (foto ao lado), o novo Siste-
ma de Cálculos Judiciais da Justiça do
Trabalho, resultado de árduo traba-
lho realizado em conjunto por todos
os Tribunais do Trabalho. O objetivo
principal é proporcionar a todos os
que lidam com a Justiça Laboral pro-
cedimentos padronizados de cálculos
trabalhistas, de forma a diminuir os re-
cursos das partes por discordância na
forma conceitual do cálculo. A utiliza-
ção do Sistema é pública, podendo,
portanto, ser utilizado sem ressalvas
por qualquer pessoa.

Para dispor do sistema, o usuário deve acessar o site http://www.tst.gov.br, clicar
no link “Sistema Padrão de Cálculos Judiciais da JT”, fazer o download do Sistema de
Cálculos Judiciais e, a seguir, proceder à instalação do programa. O site também dispo-
nibiliza um manual de orientação para a instalação e execução do programa, bem como
algumas tabelas de atualização.

É importante para o magistrado dispor do programa de cálculos, bastante útil para
a prolatação de sentenças de liquidação.



Não terei medo de ninguém sobre a terra. Temerei apenas a Deus. Não terei má vontade
para com ninguém. Não aceitarei injustiças de ninguém. Vencerei a mentira pela verdade. E, na

minha resistência à mentira, aceitarei qualquer tipo de sofrimento. (Gandhi, ativista indiano)!8
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p e r f i l

Faz algum tempo que me faço esta
pergunta: “o que realmente impor-

ta”? A complexidade da resposta traz em-
butida uma série de questões relativas
ao papel que desempenhamos na vida.
Qual o sentido da vida, para que esta-
mos aqui? Até que ponto todos nós esta-
mos completamente inseridos na “Ma-
trix” e nossos comportamentos e dese-
jos não estão sendo “programados”?

 A postura adequada para cada si-
tuação, a roupa que vamos usar, nosso
peso ideal, os modelos de sucesso na
vida, tudo isso, na sociedade ocidental,
está de certa forma padronizado e quem
ousar pensar diferente, certamente não
será visto com bons olhos. Seguindo a
“ordem natural” das coisas, continua-
mos defendendo, embora de forma “dig-
na” nossos interesses particulares (quero
esclarecer que não estou me referindo a
nenhum fato específico), fingindo que
não vemos diariamente pessoas catan-

O que realmente
importa?

ROBERTA DE PAIVA SALDANHA

do lixo nas latas em frente às nossas
casas. É claro que, para amenizar nossa
culpa, como cidadãos responsáveis, par-
ticipamos de campanhas beneficentes,
na sua grande maioria, de cunho emi-
nentemente assistencialista, cumprindo
nosso “papel social”. Será que isso é
suficiente? A situação mundial não está
comprovando a falência do sistema fun-
dado no individualismo?

 No meio de tantas
perguntas, algumas certezas
me chegam. A simplicidade,
o não julgamento (exceto é
claro, no exercício do traba-
lho) e a certeza de que so-
mos co-responsáveis por
tudo o que acontece a nossa
volta, são fundamentais
para uma vida “com senti-
do”. Abdicar da ilusão do
poder, da competição, do
ego, da vaidade e viver a
vida com responsabilidade e
prazer, aceitando as conse-
qüências de nossas escolhas
como algo necessário ao
crescimento e à evolução.
Admitir os erros e aprender
com eles. Que coisa difícil,
não?  Talvez fosse mais sim-
ples levar a vida na época
em que, uma das minhas
principais preocupações fos-
se o trabalho e a entrega das
sentenças em dia (confesso

que continuo com tal preocupação), mas
nos últimos meses outras responsabilida-
des me foram acrescidas. Afinal sair da
“caverna”, do mundo das sombras des-
crito por Platão, está longe de ser uma
tarefa fácil...

n n n n n ROBERTA DE PAIVA SALDANHA  é Juíza do
Trabalho Substituta da 13ª Região

E S M A T
ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO TRABALHO

ANA CÂNDIDO CALADO PINHO

Não obstante o fato de que muitos
juristas ainda não tenham desperta-

do para a relevância do instituto em co-
mento, é de se ver que, cada vez mais, o
assédio moral vem se tornando conduta
constante de uma considerável parcela
dos empregadores.

Pois bem, nesse diapasão, releva
explicar o que vem a ser o assédio mo-
ral. Logo depois, elencar as principais
práticas de que se valem os empregado-
res para assediar seus empregados. E, ao
final de tudo, demonstrar que o assédio
moral, uma vez que ofende à dignidade
humana, possibilita ao empregado ofen-
dido pleitear a reparação do dano moral
sofrido. Isso é o que faremos nas linhas
que se seguem.

Sem qualquer pretensão de esgo-

tar a matéria, mesmo porque o espaço não
nos permite grandes discussões, podemos
dizer, de forma bem objetiva, que assédio
moral é toda e qualquer conduta do em-
pregador tendente a torturar psicologica-
mente o empregado, com o intuito de aba-
lar-lhe a auto-estima.

Pressões, ameaças constantes, exigên-
cia de metas descabidas, dentre outras prá-
ticas, constituem algumas formas de asse-
diar moralmente o empregado. Doutra ban-
da, a imposição de tarefas inúteis, a ocul-
tação de informações que são compartilha-
das com outros empregados do mesmo ní-
vel, bem como o desprezo também são com-
portamentos que caracterizam assédio mo-
ral, eis que implicam um enorme constran-
gimento ao empregado.

Em qualquer situação, aliás, o que se
percebe é um quadro de extrema gravida-
de, tendo em vista que acarreta ao empre-

Assédio moral no ambiente de trabalho gado desmotivação, auto-estima rebaixa-
da, estresse, além da aquisição de distúr-
bios de saúde relacionados ao ambiente
de trabalho.

No que tange a seus efeitos, tem-se
como conseqüência imediata o direito à
indenização pelo dano moral sofrido. De
fato, a conduta do empregador, no senti-
do de impor situações humilhantes e cons-
trangedoras ao empregado caracteriza, in-
dubitavelmente, ofensa moral, na medida
em que atinge sua dignidade enquanto
pessoa.

Ademais, não é discipiendo lembrar
que a Constituição Federal de 1988 ele-
vou a dignidade humana à condição de
fundamento da República Federativa do
Brasil, pelo que qualquer conduta tenden-
te a denegri-la deve ser  punida com ri-
gor, por flagrante violação do texto cons-
titucional.

n ANA CÂNDIDO CALADO PINHO é aluna da ESMAT.

Juíza Roberta Saldanha: viver a vida com
responsabilidade e prazer


