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Pesquisa revela elevado índice
de estresse entre magistrados

MARCOS FARIAS

ESPAÇO DO LEITOR
Jornal plural

A psicóloga Suy-Mey de Mendonça Gon-
çalves e a fisioterapeuta Germana Coutinho
Lucena, com o apoio da AMATRA XIII, desen-
volveram uma pesquisa pioneira no âmbito
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Re-
gião, através da qual foi atestado um eleva-
do índice de estresse entre os magistrados
do Trabalho na Paraíba. A pesquisa foi apre-
sentada durante o 3º Encontro de Juízes do
Trabalho, realizado no período de 16 a 19 de
setembro, em Muro Alto, Pernambuco.

Entre os principais fatores estressan-
tes na vida profissional dos magistrados,
Suy-Mey Gonçalves e Germana Lucena apon-
taram, com base na pesquisa, o excesso de
volume de trabalho, o desgaste ante a des-
lealdade e o conflito das partes envolvidas
nas ações trabalhistas, a responsabilidade
do ato de julgar, o despreparo dos advoga-
dos, a cobrança para a execução de um
bom trabalho e a precariedade das condi-
ções de trabalho.

As pesquisadoras concluíram, também,
que os homens estão levemente mais es-
tressados do que as mulheres e que o es-
tresse é maior nos magistrados que atuam
nas Varas do interior do Estado. As mulhe-
res, por serem mais extrovertidas, mane-
jam melhor o estresse do que os homens.

Esta é a primeira pesquisa no gênero
realizada com os integrantes da Magistratu-
ra do Trabalho na Paraíba e a segunda inici-
ativa no Brasil.

Página 5

Conferências, palestras e a pesquisa sobre o estresse marcaram o
3º Encontro de Juízes do Trabalho da Paraíba, no Summerville
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O título deste Editorial é sem dúvida alguma um jargão, mas são as duas pala-
vras que definem com precisão o sentimento compartilhado hoje no âmbito da atual
Diretoria da AMATRA XIII, que encerra o seu mandato no próximo mês de novembro.

Ao longo desses 22 meses de administração, a Diretoria da AMATRA da 13ª
Região preocupou-se sempre em cumprir a pauta que apresentou em sua campanha,
em 2002. É mister informar aos associados que, apesar de todo o esforço e de incan-
sável trabalho, muitos planos tiveram que ser alterados na dinâmica natural do
processo de administrar uma associação de classe.

Em um rápido balanço desta gestão, destacam-se a reabertura da Escola
Superior de Magistratura do Trabalho (ESMAT), a infra-estrutura para a Biblioteca
Especializada e a publicação de edições bimestrais do Jornal AMATRA XIII, além de
vários eventos de nível regional realizados e até de nível nacional.

A difusão de informações e a constante comunicação com os associados foram
algumas das prioridades perseguidas. O informativo, que já havia sido publicado por
Diretorias anteriores, adotou novo formato e design, numa clara demonstração de
que a AMATRA está atenta e sabe aproveitar-se com êxito das vantagens que os
avanços tecnológicos oferecem. Com base no mesmo fundamento, a página da
Associação na internet ganhou nova roupagem.

Agora, em respeito a um dos maiores direitos coletivos - a democracia - a
atual Diretoria se retira possibilitando que outros colegas passem pela experiênci-
a, extenuante às vezes, porém única, de trabalhar em prol dos magistrados do
Trabalho na Paraíba.

Sendo esta, portanto, a última edição do Jornal AMATRA XIII sob a coordenação
das atuais diretoras, registra-se o profundo agradecimento a todos os que contribu-
íram com artigos, reportagens, opiniões, questionamentos, críticas e sugestões
para a publicação do informativo. A consolidação do jornal no âmbito da Associação
foi  uma conquista de todos e de cada associado. Sem essa participação dos magis-
trados da Capital e do interior do Estado, não poder-se-ia referir-se ao jornal como
“dever cumprido”.

Esta edição traz reportagens sobre o evento de confraternização realizado no
Hotel Summerville, em Recife/PE, no período de 16 a 19 de setembro, que além dos
associados, contou com a participação de seus familiares e de dirigentes da ANAMA-
TRA. Foi um evento de significativa importância porque serviu para reflexão sobre o
papel do magistrado e o seu desempenho, auxiliada pela apresentação da pesquisa do
perfil da Magistratura do Trabalho na Paraíba e por palestras brilhantes.
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O Jornal AMATRA XIII possui uma
característica marcante, que o enrique-
ce e destaca da maioria dos veículos
de idêntica natureza. A sua essência
plural. Enfoca com mestria variados
temas, em leque amplo que nos con-
duz da “Tela de Cinema” aos “Mitos e
Metáforas”, sem esquecermos dos de-
safiadores e valorosos “Perfis”, “Opi-

Jornal plural

HUMBERTO HALISON DE CARVALHO
Juiz Titular da Vara de Trabalho de Cajazeiras

e Professor da ESMAT

   e  s p a ç o  d o  l e i t o r

“Os pequenos atos que se executam são melhores
que todos aqueles grandes que se planejam.”

(George C. Marshall)

niões”, “Informática”, “Entrevistas”,
“ESMAT”, etc.. Até mesmo para maté-
ria de cunho jurídico há espaço. Assim,
em sua síntese plural e universal, noti-
cia e retrata, em cada edição, um pou-
co de cada um de nós.



“No caráter, na conduta, no estilo, em todas as coisas,
a simplicidade é a suprema virtude.”
(Henry Wadsworth Longfellow)
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As relações interpessoais e os seus reflexos no mundo do trabalho
ANA PAULA CABRAL CAMPOS

nnnnn ANA PAULA CABRAL CAMPOS é Juíza do
   Trabalho Substituta da 13ª Região

   a r t i g o  j u r í d i c o

A transformação paulatina na forma de se
 trabalhar vem causando mudanças pro-

fundas na nossa sociedade, e é, sem dúvida
alguma, uma das principais ferramentas que
lapida a versão do que hoje chamamos de
mundo moderno.

Viemos da época em que se trabalhava
de forma individual, ou seja, onde os produ-
tos que circulavam no mercado eram con-
feccionados por uma única pessoa, sendo ela
responsável pela elaboração de todo o pro-
duto, desde a criação à manufatura, como
acontecia, por exemplo, com os sapateiros,
marceneiros, costureiros e etc. Hoje, a au-
tomação e a globalização impõem o trabalho
em sua forma coletiva. Não se trabalha mais
individualmente, mas, em grupo. Nesse con-
texto, surge a necessidade da convivência
entre os indivíduos no mundo do trabalho,
que, diga-se de passagem, ocupa a maior par-
te do tempo dos cidadãos modernos. Dessas
relações interpessoais surgem os conflitos de
idéias, de interesses, de gerações, de com-
portamentos, entre tantos outros, com os
quais temos que aprender a lidar, sob pena
de comprometer nossa qualidade de vida
emocional, e, conseqüentemente física.

Aliada a essa realidade, é sabido por
todos que o capitalismo e a globalização,
numa busca desenfreada por produtividade,
que redunda em lucro, impõe um trabalho
mecanizado, onde o indivíduo é levado à ro-
botização. O trabalhador moderno não par-
ticipa do processo criativo, cabe-lhe ape-
nas executar as tarefas de forma cada vez
mais mecanizada. Dessa forma, os trabalha-
dores de modo geral são atingidos por uma
espécie de massificação e falta de identida-
de, o que caracteriza o fenômeno da des-
personalização, assim descrito:

- A desorganização dos investimentos
afetivos provocada pela organização do tra-
balho pode colocar em risco a saúde men-
tal dos trabalhadores. Em geral, eles têm
consciência deste risco. A necessidade de
descarregar a agressividade provoca a con-
taminação das relações fora da fábrica, e
em particular, das relações familiares. En-
fim, o consumo de psicotrópicos destina-
dos a um melhor controle da agressividade
e da tensão interna constitui um último
recurso. O segundo tipo de ansiedade diz
respeito à desorganização do funcionamento
mental. No capítulo sobre a insatisfação no
trabalho dissemos que as exigências da ta-
refa terminam numa auto-repressão do fun-
cionamento mental individual e num esfor-
ço para manter os comportamentos condi-
cionados. A partir dos efeitos específicos
da organização do trabalho sobre a vida
mental dos trabalhadores resulta uma ansi-
edade particular, partilhada por uma gran-
de parte da população: é o sentimento de
esclerose mental, de paralisia da imagina-
ção, de regressão intelectual. De certo
modo de despersonalização. (A loucura do
trabalho – Christophe Djours)

O trabalho realizado da forma descrita
leva a uma crescente desmotivação, que

realça de maneira negativa três forças que
interagem dentro dos grupos de trabalha-
dores que são a competitividade, o individu-
alismo/individualidade e a cooperatividade.

Não há dúvida de que uma boa dose de
competitividade é até estimulante e que o
individualismo, sob o enfoque da individuali-
dade, é essencial para que todos os talen-
tos do grupo possam ser aproveitados. No
entanto, essas duas forças atuando de for-
ma equivocada podem fulminar o desenvolvi-
mento da equipe.

Podemos concluir então, que é impres-
cindível equilibrar essas forças para se ob-
ter um bom resultado e que a competitivi-
dade e o individualismo são inversamente pro-
porcionais à cooperatividade.

Merece ser ressaltado que “bom re-
sultado” não se resume à alta produtivida-
de, mas é conseqüência do equilíbrio entre
produtividade e saúde no trabalho, saúde
sob o ponto de vista também emocional.

Como resultado da forma de vivenciar o
trabalho pode-se encará-lo como um traba-
lho fatigante ou um trabalho equilibrante.

“Retomando as idéias de Dejours, o
trabalho fatigante é aquele que contém uma
carga de trabalho acumulada, que mantém
uma estimulação linear, com uma organiza-
ção rígida de tempos e movimentos, não
possibilitando ao sujeito uma oportunidade
para expressar seu interesse, mas estimu-
lando-o, sim, a uma raiva ou angústia, das
quais tenta defender-se. Por outro lado, o
trabalho que, ao contrário, permite uma va-
riação na estimulação, pode produzir inte-
resse, excitação e, no final, alegria e satis-
fação. Um trabalho, equilibrante.”

É oportuno lembrar que o trabalho fa-
tigante leva a vários desequilíbrios emocio-
nais, tais como depressão, baixa auto-esti-
ma, ansiedade, stress, insônia, entre outros.
É notório que esses males crescem de forma
preocupante e não tardam a provocar hi-
pertensão, problemas cardíacos, doenças
psicossomáticas, neuroses, entre outras do-
enças cada vez mais presentes em nossa so-
ciedade.

Portanto, cabe-nos encontrar mecanis-
mos para fazer do nosso trabalho um traba-
lho equilibrante.

Comecemos, pois, pelo resgate da Digni-
dade da Pessoa Humana no Ambiente de Tra-
balho e esse resgate pode-se fazer, a princí-
pio, por meio da comunicação interpessoal.

Deve-se, antes de tudo, fazer uma re-
leitura das teorias administrativas de quali-
dade total, para, sobretudo, tentar humani-
zá-las, tirando a produção do centro delas e
recolocando o trabalhador no seu devido
lugar. Deve-ser pensar na saúde do trabalha-
dor não como forma de aumentar a produ-
ção, mas como forma de respeito à dignida-
de da pessoa humana.

Sugerem-se algumas maneiras de se
combater o trabalho fatigante, especialmen-
te nas tarefas divisíveis e aditivas, a exemplo
daquelas realizadas envolvendo processos ju-
diciais. As primeiras podem ser fracionadas
em diferentes subtarefas e designadas a
membros individuais do grupo. A qualidade

do resultado do trabalho desse grupo de-
penderá da escolha certa do indivíduo para
as subtarefas. A segunda é aquela em que o
desempenho do grupo depende da soma das
contribuições de cada membro.

O equilíbrio da equipe está intimamen-
te ligado à escolha do líder, que, no caso do
Judiciário Trabalhista, seria, em última ins-
tância, o magistrado e, em seqüência, o di-
retor de secretaria. Segundo a Teoria da Con-
tingência da Liderança – “A efetividade da
liderança depende tanto de quanto o líder
é orientado para a tarefa ou para o relacio-
namento quanto do volume do controle e
influência que ele exerce sobre o grupo. O
primeiro pressuposto de Fiedler é que há
dois tipos de líderes: os orientados para a
tarefa e os orientados para o relacionamen-
to. O líder orientado para a tarefa preocu-
pa-se mais em conseguir que o trabalho seja
feito do que com os sentimentos e relacio-
namentos entre os trabalhadores. O líder
orientado para o relacionamento preocupa-
se mais com os sentimentos e os relaciona-
mentos entre os trabalhadores – Psicologia
Social – Editora LTC.”

Os resultados das pesquisas compro-
vam que o líder orientado para o relaciona-
mento obtém melhores resultados de longo
prazo, preservando a saúde emocional do tra-
balhador.

Assim sendo, o bom líder deve promo-
ver a intercomunicação, a circulação de idéi-
as e de informação, deve minimizar os con-
flitos, instituir normas claras e objetivas,
utilizar as aptidões naturais de cada mem-
bro da equipe (observando as característi-
cas profissionais e pessoais de cada um e,
com base nisso, destinar-lhes as tarefas),
promover a motivação, o que se pode con-
seguir por meio da variação das tarefas, iden-
tificação do trabalhador com a tarefa, signi-
ficância da tarefa, reconhecimento do de-
sempenho e forma de premiação justa e
oportuna. Por outro lado, cabe a cada mem-
bro do grupo conscientizar-se de seu papel
dentro do grupo, da importância de sua par-
ticipação, comunicar-se com objetividade e
clareza, ter em mente o destinatário da pres-
tação dos serviços (no caso do Poder Judi-
ciário é o jurisdicionado), manter em mente
a noção da existência da diferença, respei-
tar as diferenças e evitar a tendência à aco-
modação (manter-se silente no tocante à
apresentação de idéias) e, por fim, aprovei-
tamento das ferramentas disponíveis, volta-
das para a saúde do trabalhador, física e psí-
quica, tais como a ginástica laboral, pales-
tras sobre saúde e ocupação no trabalho,
humanização no trabalho, entre outras, que
são colocadas à disposição do servidor do
Tribunal do Trabalho da XIII Região.

Por fim, devemos nos empenhar na ta-
refa de fazer do trabalho uma fonte de saú-
de social e mental, pois do contrário, deixa-
remos de tê-lo como fonte de vida para tê-
lo como fonte de dor e sofrimento.



“Olhe para seu trabalho como se ele tivesse sido realizado por seu inimigo.
Se você olha para admirá-lo, então está perdido.”

(Samuel Butler)4
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AMATRA XIII promove

A AMATRA XIII promoveu, no pe-
ríodo de 16 a 19 de setembro, o 3º
Encontro dos Juízes do Trabalho da
Paraíba, reunindo os magistrados e
seus familiares, além de dirigentes da
ANAMATRA e do TRT da 13ª Região,
que apoiaram o evento. A vasta pro-
gramação de conferências e ativida-
des recreativas foi cumprida no Sum-
merville Beach Resort, em Muro Alto,
Pernambuco.

A abertura foi marcada por um
jantar, após a conferência da juíza Ana
Maria Ferreira Madruga abordando o
tema “O perfil do juiz no século XXI”.
No dia seguinte, o juiz Antônio Caval-
cante da Costa Neto fez brilhante pa-
lestra sobre “O juiz do Trabalho e o
Ócio Criativo”.

Os juízes Wolney de Macedo
Cordeiro e Ubiratan Moreira Delgado
abordaram, com muita propriedade,
o tema “O resgate da imagem da Jus-
tiça do Trabalho na sociedade parai-
bana”, encerrando o segundo dia de
atividade do evento.

O terceiro dia do Encontro teve
início com uma reunião entre os ma-
gistrados da Paraíba e os dirigentes
da ANAMATRA, quando trataram de as-
suntos de interesse da categoria, bem
como das lutas nas quais a Associação
Nacional está empenhada.

Outro destaque foi a apresen-
tação dos resultados da pesquisa so-
bre o perfil do Juiz do Trabalho da
13ª Região, realizada pela psicóloga
Suy-Mey Carvalho de Mendonça Gon-
çalves, doutora em Psicologia pela
Universidade de Brasília, e pela fisi-
oterapeuta Germana Coutinho Luce-
na. Os principais aspectos investiga-
dos pelas pesquisadoras estão na ma-
téria da Página 5. A palestra de en-
cerramento foi proferida pelo presi-
dente da ANAMATRA, juiz Grijalbo
Fernandes Coutinho.

3º Encontro de Juízes do Trabalho

Mesa de trabalho do Encontro de Juízes realizado em Muro Alto

O público
acompanhou atento
as palestras
proferidas por
renomados juízes do
Trabalho

O juiz Grijalbo
Coutinho, presidente

da ANAMATRA,
participou do

Encontro

O juiz Wolney de
Macedo Cordeiro
abordou o tema “O
resgate da imagem da
Justiça do Trabalho na
sociedade paraibana”
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“As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram
as circunstâncias de que precisam e, quando não as encontram,
as criam.” (Bernard Shaw) 5

- Trata-se de um modelo de
investigação, onde objetivamos levantar
a incidência, as fases e sintomatologias
do estresse, relacionando-as com fatores
de personalidade, uma vez que a literatu-
ra mostra que tais fatores podem predis-
por as pessoas às doenças ou a fatores de
riscos - explica Suy-Mey M. Gonçalves.

Esta é a primeira pesquisa desse
gênero realizada com os integrantes da
Magistratura do Trabalho na Paraíba e a
segunda iniciativa no Brasil, consideran-
do que essa investigação já foi realizada
com magistrados da 15ª Região, em Cam-
pinas/São Paulo. A pesquisa da Paraíba já
foi apresentada aos próprios magistrados
do Trabalho, no início de setembro, e será
divulgada, em breve, para os demais Es-
tados brasileiros.

Na Paraíba, a partir das respostas
apresentadas em questionários previa-
mente enviados aos magistrados, as pes-
quisadoras constataram um alto nível de
estresse dentre os membros da Magistra-
tura Trabalhista no Estado.

As estatísticas demonstram que do
universo pesquisado, os homens estão le-
vemente mais estressados do que as mu-
lheres e que o estresse é maior nos ma-
gistrados que atuam nas Varas do interi-
or da Paraíba do que nos que trabalham
na Capital. Além disso, os homens apre-
sentam maiores índices de estresse no
“contato com o processo em si” e no fato
de “perceberem-se, em algumas situa-
ções judicantes, como tendo pouco po-
der”. Para as mulheres, porém, a maior
fonte estressora é o “contato com cole-
gas juízes”.

- Foi percebido também - explica a
psicóloga - que as mulheres se revelaram
mais altas em extroversão do que os ho-
mens, o que as torna dotadas de um ma-
nejo de estresse melhor do que os homens,
capacidade própria encontrada na litera-
tura para o gênero feminino que expressa
mais o que sente e que recorre mais aos
programas de saúde.

Percebeu-se ainda que a maioria dos

Pesquisa atesta elevado índice
de ESTRESSE entre magistrados

do Trabalho na Paraíba

magistrados, independentemente do sexo,
possuem sintomas que os predispõem aos
Distúrbios Osteomusculares Relacionados
ao Trabalho - DORT, com predominância
de sintomas nos ombros e/ou pescoço,
tanto em situações de movimento, quan-
to em situações de repouso.

 Quanto à prevenção ou controle do
estresse, as médicas apontaram dois cami-
nhos a serem seguidos: primeiro, ter uma
vida saudável, como ferramenta fundamen-

tal para o combate ao estresse, com a prá-
tica de atividades físicas, meditação, yoga
e/ou técnicas de relaxamento, uma vez que
acessam reações químicas ou desaceleram
o ritmo do corpo, liberando hormônios liga-
dos à sensação de prazer e bem-estar.

E, segundo, para combater as pres-
sões psicológicas enfrentadas pelos juí-
zes, elas recomendam “aprendizagens de
repertórios de estratégias de enfrenta-
mento, através de terapias cognitivo-com-
portamentais, que possam ensinar o indi-
víduo a lidar com sentimentos negativos
e pensamentos recorrentes que atrapa-
lham relacionamentos interpessoais no
ambiente de trabalho e no ambiente fa-
miliar e social, além de técnicas de redu-
ção da tensão e ensino de relaxamentos”.

A psicóloga Suy-Mey Mendonça Gon-
çalves e a fisioterapeuta Germana Couti-
nho Lucena colocaram-se, ainda, à dispo-
sição da AMATRA XIII e dos magistrados
para darem orientações técnicas diversas
para combate ao estresse, de forma indi-
vidual ou em pequenos grupos, sem alte-
rar a rotina de trabalho dos magistrados.

Excesso de volume de trabalho, lidar com a des-
lealdade e o conflito das partes envolvidas nas

ações trabalhistas, a responsabilidade do ato de jul-
gar, despreparo dos advogados, cobrança para a exe-
cução de um bom trabalho e precariedade das con-
dições de trabalho.

Estes são alguns dos principais fatores estres-
santes para um magistrado do Trabalho constata-
dos por uma pesquisa desenvolvida pela psicólo-
ga Suy-Mey de Mendonça Gonçalves e pela fisio-
terapeuta Germana Coutinho Lucena, com o apoio
da AMATRA XIII.

A psicóloga Suy-Mey expõe dados da pesquisa em palestra no Encontro dos Juízes

  ||

{{
... as mulheres
se revelaram
mais altas em

extroversão do que
os homens, o que
as torna dotadas
de um manejo

de estresse
melhor do que
os homens...
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n n n n n FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA  é Juíza do Trabalho
    Substituta da 13ª Região.

“O único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma.
Não tenha medo de errar, pois você aprenderá a não cometer duas vezes o mesmo erro.”

(Roosevelt)

DOGVILLE – o mais
recente filme do diretor
Lars Von Trier – é um filme
longo: 177 minutos. Reco-
menda-se ao espectador
médio que se disponha a
assisti-lo, portanto, no
mínimo, com disponibilida-
de de tempo. Uma boa
dose de autocrítica tam-
bém  seria  recomendável.
Mas isto ocorrerá inevita-
velmente no decorrer da
fita. Convém ressaltar, ain-
da, de início, que o cenário é um só da primeira à
última cena – um chão de madeira, com poucos
objetos de cena. Aqui, não há casas, portas ou
janelas mas os atores se comportam como se os
mesmos ali estivessem.  Tal artifício nos remete a
uma montagem teatral e  foi utilizado com o intui-
to de não retirar a atenção, por um único mo-
mento, daquilo a que se propõe o diretor: uma
reflexão, sem piedade, sobre a sociedade em que
vivemos, tão cheia de hipocrisia e mazelas. A nar-
rativa é simples e direta, porém, leva-nos a um
desfecho arrebatador, tão surpreendente como a
própria complexidade do comportamento do ho-
mem, aqui abordado de forma universal, em que
pese a localização da história  numa pequena ci-
dade dos Estados Unidos, para onde foge uma bela
desconhecida, interpretada por Nicole Kidman,
em busca de abrigo. A ajuda dispensada à mesma
pelos habitantes de Dogville, há de ter um preço
alto, ainda que tenha sido expressamente oferta-
da sem a necessidade de troca. Roteiro simples,
boas atuações, direção precisa e um cenário ino-
vador: tudo isto já seria suficiente para fazer des-
te um bom filme. Mas, sem sombra de dúvidas,
Dogville ultrapassa o limite da excelência, não ape-
nas pela inovação da forma cinematográfica que
ousa experimentar, mas principalmente, pela suti-
leza da reflexão que pretende e consegue susci-
tar.  Poucos diretores na história do cinema con-
seguiram retratar de maneira tão original e didáti-
ca a natureza humana em sua intrincada relação
com o poder. A fábula moral de Lars Von Trier exi-
ge do espectador cumplicidade desde o seu iní-
cio. Em troca, devolve-lhe o prazer de assistir a
um filme ímpar.  Deixa, contudo, o desconforto
causado pela consciência de que todos nós so-
mos um pouco como os habitantes de Dogville.
Esperemos ansiosamente pelos próximos, uma vez
que Dogville é apenas o primeiro da trilogia sobre
os Estados Unidos anunciada pelo diretor.

T
de Cinema
ELA

Dogville
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

DOGVILLE  (DRAMA,FRANÇA, 2003)

Metanóia

E METÁFORAS
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO é Juiz Titular da Vara do Trabalho em Guara-
bira/PB e professor da UEPB. Autor dos livros "Direito, mito e metáfora" (Ed. LTr) e "Bem-
vindo ao Direito do Trabalho" (Ed. Papel Virtual)   E-mail: epifanio.antonio@uol.com.br

Se é verdade que todo mun-
do tem seus vícios, eu me permito
confessar um dos meus: tenho gos-
to imoderado de mudar de canal
da televisão, dedilhando a todo ins-
tante o controle remoto. A mulher,
lá em casa, vive a me dizer: — des-
se jeito você nem assiste nem dei-
xa a gente assistir nada. No que eu
respondo que ela está enganada;
que eu vejo tudo, só que um peda-
ço de cada coisa, de acordo com
o que me desperta o interesse.

Noite dessas, no vaivém
pelos canais de TV, parei na nove-
la que dizem ser das oito, mas que
quase sempre começa pelas nove.
Na cena, uma senhora — tão afli-
ta, coitadinha —, fazia uma revela-
ção ao amado. No passado, ela ti-
vera um romance com outro ho-
mem. Do namoro nasceu um filho,
cuja existência o pai até então
desconhecia, pois, na época, ele
insistira para que ela interrompes-
se a gravidez. Mas o pior não era
isso. O dito-cujo era justamente
um amigo do atual companheiro da
aflita senhora, que depois de mui-
to tempo sumido, veio atuar na
mesma empresa em que o casal
trabalhava, e agora, dizendo-se
“outro homem”, tentava uma rea-
proximação.

Do companheiro ela ouviu um
conselho inusitado. Em vez de opi-
nar pelo afastamento do antigo na-
morado, o atual aconselhou que a
companheira acolhesse o pai do
filho dela sem ressentimento. E
concluiu: — é preciso acreditar no
poder de transformação do ser
humano.

Neste momento, alguém pode
me julgar um noveleiro piegas. Mas
o fato é que aquela frase, proferi-
da num folhetim televisivo, toca
numa questão profunda, que me-
rece uma maior reflexão: será que
é possível crer na metanóia, a trans-

formação livre e sincera (e não fru-
to de lavagem cerebral, do tipo mos-
trado no filme Laranja Mecânica)
do pensamento ou do caráter de
uma pessoa?

O Apóstolo Paulo nos faz pen-
sar que sim, como se pode ver, por
exemplo, na Carta (na verdade um
bilhete) que escreveu a Filemon.

Filemon, cristão convertido
pelo Apóstolo, era um “bem suce-
dido” senhor de escravos. Um des-
tes, de nome Onésimo, fugiu da
casa do seu senhor, depois de ter
furtado o patrão. Na prisão, co-
nheceu Paulo, que viu naquele
homem não um ladrão, mas um
amigo. Para encurtar a história, o
fato é que também em Onésimo
operou-se a metanóia. E Paulo, com
a autoridade de um gigante da fé
e mestre na persuasão, escreveu
o tal bilhete a Filemon, apelando
para que este recebesse Onésimo
de volta, e o acolhesse não como
a um escravo fujão e criminoso,
mas como se estivesse recebendo
o próprio Paulo, até porque, se Fi-
lemon e Onésimo, como converti-
dos, passaram a ser “homens no-
vos”, a convivência entre eles te-
ria que ser uma relação de irmãos.

Tal proposta, à primeira vis-
ta, parece insensata. Pois qual de
nós, em sã consciência, se dispõe
a acolher como irmão quem come-
teu um delito que nos prejudicou?
Mas a novidade reside justamente
no desafio de se acreditar na ca-
pacidade de conversão não só do
outro mas de nós mesmos, valendo
lembrar que a fonte do delito e da
metanóia não deve ser buscada no
cérebro mas no coração, e que não
há outro caminho para se chegar a
este senão pela via do amor. E não
me incomodo se alguém pensar
que isto é apenas conversa de no-
veleiro piegas, viciado em contro-
le remoto de televisão.

Mitos
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“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”

(Aristóteles)
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E S M A T
ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO TRABALHO

Considerações sobre contratos a termo

Sabe-se que, em regra, os contratos trabalhistas são
por tempo indeterminado, porém, excepcionalmen-

te, existem os contratos por tempo determinado, tam-
bém conhecidos como contratos a termo, que são aque-
les preestabelecidos para seu término depois de deter-
minado lapso temporal, ou seja, quando firmado um con-
trato por tempo determinado pelas partes, estas já
sabem, de antemão, quando o contrato empregatício
irá se findar.

Ocorrem situações nestes tipos de contratos
em que seu fim não se dá com o seu termo, havendo a
sua ruptura de forma anômala. É o caso da antecipação
de ruptura do contrato a termo por parte do emprega-
dor. Há, nesse caso, forte cizânia doutrinária quanto
ao cabimento ou não da indenização prevista no art.
479 da CLT1  com a indenização do acréscimo do mon-
tante de 40% sobre o valor depositado no FGTS durante
o contrato de trabalho.

Essa controvérsia se expressa em quatro princi-
pais correntes doutrinárias: uma delas, afirma haver
compatibilidade entre os dois institutos, em virtude de
disposição expressa no regulamento do FGTS, art. 14
do Decreto n. 99.684/90, que afirma ser perfeitamen-
te cabível, no caso de ruptura, sem justa causa, ante-
cipada de contrato a termo, a indenização de 40% do
FGTS com o disposto no art. 479 da CLT. Por sua vez,
outro entendimento assevera que o instituto da indeni-
zação “fundiária” se confunde com a indenização cele-
tista, sendo institutos incompatíveis, pois incidem so-
bre o mesmo evento, penalizando o empregador duas
vezes pelo mesmo acontecimento, sendo isso inadmissí-
vel em nosso direito, princípio do non bis in idem. Outra
corrente defende que só é devido ao obreiro a indeni-
zação “fundiária”, por entender está tacitamente re-
vogado o art. 479 da CLT pela Carta Maior de 1988,
assim como outros dispositivos celetistas referentes a
indenizações do antigo regime da estabilidade e tempo
de serviço, que o vigente sistema constitucional aboliu.
Finalmente, outro entendimento assegura que não é
devido o acréscimo percentual do FGTS, posto que o
instituto do despedimento antecipado do contrato a
termo já possui sanção específica e apropriada ao grau
de inadimplemento, que é o dispositivo normativo con-
tido no art. 479 da CLT.

Levando em consideração os entendimentos ci-
tados, surge uma pergunta: Qual o entendimento que
deve prevalecer? A resposta não é tão simples quanto, a
priori, parece.

Não esquecendo de toda a claudicação doutriná-
ria que o assunto gera, a primeira corrente citada, sem
circunlóquios, é a que, data vênia, deve prevalecer,
com os argumentos que serão expostos.

Primeiramente, cabe mencionar a existência da
“cláusula assecuratória de direito recíproco de anteci-
pação rescisória”, pois esta funciona de forma a dar ao
contrato a termo, quando do momento da ruptura, o
mesmo caráter de contrato por tempo indeterminado,
sendo cabível o aviso prévio em vez da indenização pre-
vista no art. 479 da CLT. Como se nota, existe esse arti-
fício jurídico para que os contratantes, de certa forma,
esquivem-se da indenização do artigo 479 da CLT.

Levando-se em consideração princípios basila-
res do direito do trabalho como o princípio da prote-
ção, da norma mais favorável e até mesmo o da inaltera-
bilidade contratual lesiva, são plenamente cabíveis os

Efeitos indenizatórios do contrato a termo quando antecipada sua ruptura por parte do
empregador, não havendo cláusula assecuratória do direito recíproco de antecipação

rescisória. Há compatibilidade entre o art. 479 da CLT e o instituto indenizatório do FGTS?

dois institutos indenizatórios (art. 479 da CLT e a
indenização sobre o FGTS), posto que o contrato a
termo foi feito para ser cumprido até o seu termo,
devendo prevalecer o notório entendimento do pacta
sunt servanda. Não ocorrendo isso, é devido o paga-
mento da indenização do art. 479 da CLT, por descum-
primento contratual, sem prejuízo do que dispõe o
art. 18 da Lei 8.036/90, que trata da indenização
sobre o FGTS, não havendo, nesse caso, bis in idem,
até porque o decreto que regulamenta o FGTS em seu
art. 14 é expresso no sentido da compatibilidade das
duas indenizações. Portanto, infere-se que as indeni-
zações atendem finalidades distintas: uma diz respei-
to à falta de cumprimento do contrato a termo, ou-
tra, à indenização “fundiária”.

Como se não bastasse, ressalte-se que a Lei do
FGTS e sua regulamentação são diplomas legislativos
pós-Carta Magna de 1988, levando a crê que, realmen-
te, a intenção do legislador foi de manter a compatibi-
lidade dos institutos indenizatórios, estando assim, o
art. 479 da CLT plenamente vigente.

Não se pode olvidar do Enunciado n. 125 do TST,
que diz, verbis: “Contrato de trabalho. Art. 479 da CLT.
O art. 479 da CLT aplica-se ao trabalhador optante pelo
FGTS admitido mediante contrato por prazo determi-
nado, nos termos do art. 30, § 3º, do Decreto nº 59.820,
de 20.12.1966.(RA 83/1981, DJ 06.10.1981)”. Nota-se,
pela redação desse enunciado, que esse somente pos-
suiu vigência no período pré-Carta Magna de 1988,
quando usa a palavra “optante”, não obstante, per-
gunta-se, por que até hoje essa súmula persiste depois
de vários anos da promulgação da atual Constituição
Federal? Tal súmula não foi retirada e nem modificada
na revisão feita pelo TST em novembro de 2003. Conse-
qüentemente, infere-se que o entendimento da sua vi-
gência prevalece, é claro que com as devidas adequa-
ções, omitindo-se a palavra “optante”, pois antes da
Carta Maior vigente havia a opção pelo trabalhador
entre o sistema do FGTS e o da estabilidade e tempo de
serviço, e mudando-se o decreto revogado pelo vigen-
te, que é o Decreto n. 99.684/90, que regula a Lei n.
8.036/90, lei do FGTS atualmente aplicada.

Portanto, no caso em tela, as duas indenizações
rescisórias devem sim serem compatíveis dando maior
segurança ao efetivo cumprimento contratual e, até
mesmo, como forma de desestímulo ao empregador, for-
çando-o a contratar os empregados por tempo inde-
terminado, que é a regra trabalhista.

LUIZ RODRIGO PEREIRA DA COSTA CARVALHO

n n n n n LUIZ RODRIGO PEREIRA DA COSTA CARVALHO
é Bacharel em Direito pela UFPB e pós-gradu-
ando pela ESMAT.
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1 - Afirma esse artigo que o empregador, no contrato a
termo, que despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe,
a título de indenização, a metade da remuneração a que teria
direito o obreiro até o termo do contrato.

i n f o r m á t i c a

MARCOS FARIAS

j u r í d i c a

Relaxando
pela internet

Vamos esquecer hoje um pouco a
informática jurídica e relaxar, saborean-
do alguns “causos” e piadas sobre par-
ceiros da atividade jurídica, colhidas na
grande rede mundial, a Internet:

n  n  n

O juiz Antônio Carlos Gonçalves,
da Comarca de Assis (SP), absolveu o
réu Arlindo Barbosa da Silva, acusado
de agredir a sogra. O juiz considerou
que “bater na sogra uma vez por ano
era o exercício de um direito, con-
quanto que em sogras se deva bater
com maior instrumento de eficácia
contundente, visto que normalmente
gostam de interferir na vida do casal”.

n  n  n

Um juiz de Uberaba (MG) profe-
riu um despacho nos seguintes termos:
”De uma vez por todas, entregue-se
este maldito caminhão ao depositário
público e vejam se podem parar com
esta infernal futrica. Nada mais se faz
nesta Comarca a não ser em volta des-
ta peste, deste caminhão...! Ah! Tam-
bém! Chega!!!”.

n  n  n

Numa JCJ do TRT do Rio de Ja-
neiro, na época da repressão, um ad-
vogado vai despachar com o juiz uma
petição pedindo que fosse sustado um
leilão.

O advogado se fez acompanhar
de um oficial com um grupo de solda-
dos armados, pressionando o juiz com
ameaça de prisão. O juiz despachou:
“Assustado, susto!”

n  n  n

Em outro caso, um advogado pe-
ticionou requerendo que o juiz “assus-
tasse o pregão”. O Juiz não teve dúvida
e despachou:  “BUUUUU! Assustei!”.

n  n  n

Um indivíduo vadio era julgado.
O juiz perguntou:

“O que é que você faz?”.
“Não faço nada, ando por aí cir-

culando”, respondeu o réu.
A sentença: “Retirado de circu-

lação por 30 dias”.
n n n

Julgando embargos de declara-
ção que pedia esclarecimentos acer-
ca de uma sentença, um conhecido
juiz do Trabalho de Teresina foi breve:
disse que a sentença estava claríssi-
ma, pois foi escrita em fonte Times New
Roman, tamanho 14.

MARCOS FARIAS é Juiz do Trabalho
aposentado e Advogado

Contatos: 227.0538 – 227.0233 - 9983.0038
E-mail: jmsfarias@globo.com
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Navegar com qualquer vento
MARIA LILIAN LEAL DE SOUZA
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p e r f i l

“No fim tudo dá certo,
se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim.”

(Fernando Sabino)

Nos últimos anos tive o
privilégio de participar das
administrações da AMATRA e
uma das tarefas mais gratifi-
cantes foi, sem dúvida, ajudar
na elaboração das edições do
JORNAL DA AMATRA. A equipe
da Meios Comunicação e De-
sign Gráfico, cujo traço carac-
terístico é a sensibilidade dos
seus profissionais, foi deter-
minante para alcançarmos o
nosso objetivo em abrir um
canal de comunicação.

Cada artigo enviado dei-
xou-me agradavelmente sur-
presa. Não porque duvidasse
do talento dos meus colegas,
mas por ter percebido o quan-
to tinha a aprender com a ex-

periência e impressões daque-
les que nos presentearam com
textos das diversas seções do
jornal. E, de tão bem impres-
sionada com a participação de
tantos colegas e da diversida-
de de assuntos abordados,
senti-me encorajada a escre-
ver também.

Acredito que eu tenha
sido econômica nos elogios e
agradecimentos a todos os que
escreveram e aos que apreci-
aram o trabalho que fizemos.
É que eu pude perceber que,
particularmente, recebi mate-
rial suficiente para prosseguir
na tentativa de compreender
melhor a vida. Aprendi que o
importante não é o que me

MARIA LILIAN LEAL DE SOUZA
Juíza do Trabalho Substituta da 13ª Região

ocorre e sim, o benefício que
extraio dos acontecimentos.
Há alguns dias, em uma bri-
lhante aula, ouvi um ensina-
mento da tradição budista que
dizia: “o bom piloto, que co-
nhece o seu porto, maneja
suas velas de modo que qual-
quer vento lhe seja favorável”.

De tanto ouvir falar em
sentido de vida, pensei que o
encontraria somente em um
grande acontecimento, em
uma repentina descoberta. Vi,
porém, que o sentido se es-
palhou em todos os momen-
tos; até nos fatos que pareci-
am insignificantes: o trânsito
lento que me ensina paciên-
cia, a convivência com pesso-
as tão diferentes que me en-
sina tolerância e a beleza da
diversidade e em tantas ou-
tras coisas que antes eu se-
quer percebia. E foi assim que

passei a extrair lições dos tex-
tos que li no Jornal da Amatra
e também em poemas como
um de Fernando Pessoa que
me chamou atenção:

“De tudo ficaram três coi-
sas: a certeza de que estava
sempre começando; a certeza
de que era preciso continuar e
a certeza de que seria inter-
rompido antes de terminar.

Fazer da interrupção um
caminho novo,

Fazer da queda um passo
de dança,

Do medo uma escada,
Do sonho uma ponte,
Da procura um encontro.”

Que assim seja!

   a l m a n a q u e OPINIÃO

O desafio de traduzir a ciência jurídica
A equipe de jornalistas responsável

pela edição do Jornal AMATRA XIII durante
a gestão da Diretoria que encerra o seu man-
dato sente-se na obrigação de manifestar
o seu mais profundo agradecimento pela
oportunidade de ter contribuído para a con-
solidação do informativo como instrumen-
to de divulgação e entretenimento.

Editar um jornal para uma categoria
específica já é um desafio que preocupa o
profissional da comunicação, ainda mais
quando o que se pretendia era reafirmar
a importância do informativo, editado
em Diretorias anteriores, e torná-lo um
atrativo meio de ampliar a interação en-
tre os associados da AMATRA XIII.

Com uma linguagem clara, objeti-
va e, ao mesmo tempo, informativa, o
jornal AMATRA rompeu barreiras ao pu-
blicar assuntos que não encontramos em
boletins de entidades, como a coluna de
crítica sobre cinema e vídeo, a seção de
histórias filosóficas, as frases que levam
à reflexão e as dicas de informática. Mas
o mais  importante é que a maior parte
desses textos é produzida pelos próprios

associados da AMATRA.
Para que esse universo de informa-

ções se transformasse em um veículo de
comunicação, consolidado em pouco mais
de um ano de circulação, esta equipe de
jornalistas trabalhou com responsabilida-
de, profissionalismo e o enorme desejo

de tornar a publicação um marco das ati-
vidades sociais de uma gestão adminis-
trativa. Coube à equipe a missão de mol-
dar a linguagem do jornal, à medida em
que o leitor mostrava-se disposto a criti-
car, contribuir e apresentar suas reais ne-
cessidades de informação, tudo sem tor-
nar o informativo um boletim comum.

O trabalho exigiu dos jornalistas a
superação de tudo o que sabiam e um pou-
co mais na tarefa de lidar com a nomen-
clatura específica das ciências jurídicas e
“adaptá-la” à linguagem jornalística. Se
a tarefa foi árdua? Como resposta, prefe-
rimos dizer que foi profissional e pessoal-
mente gratificante!

É ainda imperioso enfatizar que nos
moldes em que foi pensado, redigido e pu-
blicado, ao longo desses dois últimos anos,
o Jornal AMATRA cumpriu uma função so-
cial das mais relevantes: contribuir para
a divulgação de assuntos normalmente cir-
cunscritos aos tribunais, facilitando a com-
preensão de temas tão complexos.

Equipe editorial


