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Reforma Trabalhista
Paraíba debate propostas paraParaíba debate propostas para

Mais empregos, incentivo às micro e pequenas
empresas, combate ao trabalho infantil e escravo,
extinção da unicidade e do imposto sindicais são al-
gumas das propostas da AMATRA XIII para o projeto
de Reforma Trabalhista que começou a ser discutido
em todo o país este mês de agosto.

O projeto será elaborado a partir do diálogo en-
tre três partes: trabalhadores, empregadores e Po-
der Público, no qual se inclui a Magistratura do Tra-
balho.

Para sistematizar todas as propostas, a Paraí-
ba realizará, nos dias 10 e 11 de setembro próximo,

no Hotel Tambaú, em João Pessoa, a sua Conferên-
cia Estadual, coordenada pela Delegacia Regional do
Trabalho. O documento final será encaminhado ao
Fórum Nacional do Trabalho, instalado em Brasília,
e que reunirá as propostas de todos os Estados e as
apresentará ao Presidente da República para que sub-
meta ao Congresso Nacional.

A AMATRA XIII participa ativamente das mesas
de debate dos Grupos de Trabalho da Organização
Sindical e da Legislação Trabalhista. Saiba quais são
as principais propostas defendidas pela Associação
na PÁGINA 5.

Os Magistrados do Trabalho
 na Paraíba foram

homenageados pelo Dia do
Jurista, comemorado no último
dia 11. Uma programação
diversificada e empolgante
marcou a data, com
teleconferência, palestra e
coquetel. Na parte cultural, os
Juízes do Trabalho tiveram a
apresentação do Grupo Sem
Censura (fotos), com a
coreografia “Vientos Del Alma”,
espetáculo aplaudido em várias
Capitais brasileiras.
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O JORNAL AMATRA
É UMA PUBLICAÇÃO BIMESTRAL

DA ASSOCIAÇÃO DOS
MAGISTRADOS DO TRABALHO DA
13ª REGIÃO - AMATRA XIII.emocracia

e Justiça

EEEEEddddd iiiii tttttooooorrrrr iiiii aaaaa lllll

Democracia e Justiça

democracia

Diretoria Executiva
da AMATRA XIII

Quanto maior é o número de problemas em que pensamos,
maior é o perigo de não compreendermos nenhum.

(John Amos Comenius – educador e religioso tcheco).

Um dia lendo o artigo “Alerta” do Dr. An-
dré Machado da edição nº06 março/abril

2003 deste informativo - diga-se de passa-
gem muito interativo e dinâmico - fui toma-
da de sobressalto por um silêncio profun-
do... Era verdade e eu era um deles: “aca-
dêmicos de Direito, recém ingressados na
faculdade que já sonham em exercer a ma-
gistratura” me imaginava representando o
Estado na solução de seus conflitos, “com-
parando  a toga do magistrado à capa do
Super- homem”, revestida de seus poderes
e andando pelas ruas intervindo nos confli-
tos de toda sorte... É bem verdade tam-
bém, que essa não é a imagem concreta
que vem ao consciente quando se pensa
no futuro profissional, mas é sim a que per-
meia o imaginário da profissão: o detentor
de todo o conhecimento legal e por tanto
justiceiro social.

O “Alerta” de Dr. André serviu-me de
carapuça quando me fez perceber a idéia
inconsciente que alimentei acerca dos “su-
per poderes do magistrado” e para abrir
um novo horizonte por onde guiar minha

Não tenho a capa do Super-Homem!
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Desde o início da história da
humanidade existem dois princí-
pios que se interligam sempre
que uma civilização, um povo,
procura viver em harmonia. São
princípios que juntos geram as
condições para que brotem outros
conceitos não menos importantes
como fraternidade, harmonia,
paz entre nações e raças. Esta-
mos falando da democracia e da
justiça.

A existência de uma pres-
cinde inevitavelmente da prática
da outra. As instituições demo-
cráticas trabalham visando a uma
sociedade mais justa. As instânci-
as judiciais atuam no sentido de
tornar as regras sociais mais
igualitárias, de modo a que os
direitos beneficiem a todos indis-
tintamente.

Assim tem sido a condução
dos debates e discussões que vão
definir as mais novas regras da
legislação do trabalho no Brasil,

através da Reforma Trabalhista.
Tema que interessa sobremaneira
à expressiva parcela da popula-
ção, tanto do setor formal quanto
do setor informal da economia
brasileira. Esta edição traz infor-
mações sobre o tema e a grande
contribuição do Poder Judiciário à
construção de relações de traba-
lho mais modernas, porém mais
justas.

Além do início da discussão
sobre a Reforma Trabalhista,
agosto também foi marcado pelas
comemorações, no âmbito do
Poder Judiciário, do Dia do Juris-
ta. Na Paraíba, o dia 11 foi co-
memorado com palestras, espetá-
culos de dança e coquetel. Este
também é um dos nossos assuntos
de destaque da edição.

Desejamos a todos uma boa
leitura. Você certamente encon-
trará uma variedade de informa-
ções obtidas especialmente para o
nosso jornal.

formação acadêmica e moral daquele dia
por diante: é preciso investir na formação
acadêmica para alcançar a magistratura, mas
é preciso investir de sobremodo na forma-
ção humana e na formação espiritual para
exercer a magistratura. Quando digo que é
preciso investir de sobremodo nessas for-
mações  é para que a prática do se colocar
no lugar do outro a fim de “perceber o âni-
mo, as motivações, os anseio e os receios
de cada um” - como sugeriu Dr. André Ma-
chado no seu alerta - seja uma constante
no caminho profissional de todo dia, para
que não mais se veja um jurisdicionado fa-
lar a verdade em testemunho e sua verda-
de ser confundida com uma falsa verdade
em virtude do estado emocional em que se
encontra pelo temor à  figura do magistra-
do, hoje ainda tão distante das partes, sal-
vo raras e honrosas exceções.
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PROVA ILÍCITA:
a teoria dos ́ Frutos da Árvore Contaminada´

As decisões do Supremo Tribunal Fe-
 deral vêm sofrendo os mais fero-

zes ataques da mídia conservadora bra-
sileira.

Na edição de 11 de junho próxi-
mo passado, o Jornal O Estado de São
Paulo, em editorial cujo título é “os
limites da filigrana jurídica” tece du-
ras críticas ao comportamento do STF,
apontando, especificamente, duas
decisões da Suprema Côrte: uma do
Ministro Nelson Jobim, atribuindo
prerrogativa exclusiva à Polícia na
condução dos inquéritos policiais; e
outra, do Ministro Marco Aurélio
Mello, que determinou o arquivamen-
to da solicitação oficial de procura-
dores suíços, de acesso a dados rela-
tivos à movimentação financeira de
uma empresa brasileira e de seus di-
retores, em investigação em Genebra.

O editorial vem em seguida às for-
tes críticas desferidas pelo mesmo jor-
nal ao Ministro Maurício Corrêa, ro-
tulado, na edição do dia 07 de junho,
como “líder sindical na presidência do
STF, que jamais se notabilizou como
jurista”, apenas em razão do seu po-
sicionamento corajoso, na defesa da
magistratura.

Essas posições, do que existe de
mais conservador e oportunista na
imprensa brasileira, revelam, como
não poderia deixar de ser, o mais com-
pleto desconhecimento da posição

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 od 
e

institucional do Supremo Tribunal
Federal.

O mesmo raciocínio (de exces-
sivo apego à filigrana jurídica) pode-
ria se ter, e se tem em parte da dou-
trina processual, em relação a outra
decisão do STF, que adotou a teoria
“dos frutos da árvore contaminada”,
na interpretação da prova ilícita. Pela
teoria, não apenas as provas direta-
mente obtidas por fontes ilícitas se-
riam ineficazes, como também aque-
las outras, obtidas por desdobramen-
to. Seriam, por exemplo, também
ineficazes, os depoimentos e perí-
cias obtidos a partir de elementos
encontrados em escuta clandestina.

A posição crítica se concentra
na possibilidade de transgressão a
princípios fundamentais, como o de
acesso à tutela jurisdicional ampla,
consagrado no art. 5º, inc. XXXV, da
Constituição. O juiz teria de fingir
que não tem conhecimento dos fa-
tos, que estão à sua frente, só por-
que houve ilicitude nas fontes ou nos
instrumentos de sua captação e
transposição para o processo, dei-
xando de dar razão a quem tem, que
é a finalidade da jurisdição.

Não se pode desconhecer, en-
tretanto, que foi opção do consti-
tuinte de 1988 (art. 5º, LVI) a posi-
ção radical de absoluta ineficácia da
prova realizada através de fontes ilí-
citas, deixando aquela posição in-
trospectiva de se limitar a impor san-
ções àqueles que participaram do
ato ilícito relacionado com a capta-

ção ou realização das provas. Aliás, a
aceitação do produto do “crime” como
prova, seria um prêmio, valioso, ao cri-
minoso, de nada adiantando eventuais
sanções à sua pessoa.

Imaginemos que a posição do Su-
premo Tribunal Federal fosse a oposta,
atestando validade às provas, ainda que
obtidas ilicitamente. Como ficariam as
garantias constitucionais e democráti-
cas de resguardo à liberdade e à intimi-
dade das pessoas contra os atos arbi-
trários, ilegais e maliciosos, notadamen-
te daqueles que detêm o poder?

Estaríamos à mercê de escutas te-
lefônicas (como as que se viu na
Bahia), desvios de correspondências,
invasão à memoria do computador e
tantas outras práticas nocivas ao con-
vívio democrático.

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

Em razão do grande número de Juízes em gozo de
férias, o Grupo de Estudo não se reuniu durante o

mês de julho. Desse modo, as nossas atividades só
foram reiniciadas no último dia 29.

O tema escolhido para a reabertura dos traba-
lhos do Grupo foi “Responsabilidade Penal do Empre-
gador”, abordado com propriedade pelo juiz Paulo Ro-
berto Vieira Rocha. A apresentação do conferencista,

   a r t i g o  j u r í d i c o

bem como todo o material produzido sobre os temas
abordados nas reuniões anteriores do Grupo estão
arquivadas na sede da AMATRA, à disposição dos co-
legas.

Os temas e palestrantes da próxima reunião se-
rão divulgados em breve. Aguardamos a participação
de todos. O Grupo de Estudo tem contribuído para o
aprimoramento dos magistrados.

NOTA DA REDAÇÃO:  Este artigo deveria ter
sido publicado na edição anterior, o que não
ocorreu devido a um problema técnico ocor-
rido na edição das páginas. A Editoria assume
a responsabilidade pela falha, que espera es-
tar reparando com este pedido público de
desculpas ao ilustre autor, bem como a to-
dos os leitores.



A palavra PROGRESSO não terá qualquer sentido
enquanto houver crianças infelizes.

(Albert Einstein, físico alemão).!4
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   a c o n t e c e
Magistrados paraibanos

comemoram Dia do Jurista

AMATRA e
Banco do Brasil
comemoram o
Dia do Jurista

Os magistrados do Traba-
lho da Paraíba comemoraram
o Dia do Jurista - 11 de agosto
- com uma diversificada pro-
gramação cultural, organizada
pela AMATRA XIII. As comemo-
rações foram realizadas na
sexta-feira, dia 8, e constaram
de conferências e palestras,
apresentação de coreografia e
um coquetel de confraterniza-
ção. O local escolhido para fes-
tejar a data foi o auditório da
Superintendência do Banco do
Brasil, em João Pessoa, ao qual
compareceram além dos ma-
gistrados do Trabalho, magis-
trados do Tribunal de Justiça
do Estado, gerentes, diretores
e técnicos do Banco do Brasil.

Os convidados assistiram
à teleconferência "Transforma-
ções das Relações de Trabalho
em Face dos Avanços Tecnoló-
gicos", cujo palestrante foi o
advogado trabalhista e autor
de uma dezena de livros jurí-
dicos José Afonso Dallegrave
Neto. O professor resumiu,
objetivamente, o novo mode-
lo da economia mundial e as
conseqüentes características
que este criou para a socieda-
de pós-moderna.

Segundo Dallegrave Neto,
a macroeconomia, a globaliza-
ção da mídia, do consumo e da
mão-de-obra, o materialismo
e a hegemonia dos blocos re-
gionais em detrimento da so-
berania nacional caracterizam
a realidade econômica e social
do mundo atualmente. Esse
contexto fez surgir novas figu-
ras advindas dos avanços tec-
nológicos nas relações de tra-
balho, que são a mão-de-obra
terceirizada; a partilha do em-
prego; o teletrabalho ou traba-
lho à distância; o consórcio de
empregadores rurais; o traba-
lho em tempo parcial e, por
fim, o trabalho intermitente.

O professor advertiu que
é preciso que se crie um novo
conceito de subordinação para

absorver essas novas figuras,
o que implica, por exemplo, em
uma revisão do art. 3º da Con-
solidação das Leis do Trabalho
(CLT) do Brasil.

Após a teleconferência,
houve a apresentação da Com-
panhia de Dança "Sem Censu-
ra", com a coreografia "Vien-
tos Del Alma", tendo como fun-
do músicas de Mercedes Sosa.
O belo espetáculo, que já foi
apresentado em várias outras
Capitais brasileiras, emocio-
nou a platéia.

Em seguida, houve a pa-
lestra "Ética e Espiritualidade",
proferida pelo filósofo e psicó-
logo Aluisio Lopes, que levou a
platéia a refletir sobre a grave
crise de valores que o ser hu-
mano vive hoje, em conseqü-
ência da inversão dos valores
éticos e do distanciamento da
experiência com o sagrado,
que nos isola e provoca infeli-
cidade e desamor. Para Lopes,
"há uma crise instalada no
mundo, tendo como uma de
suas causas o modelo de de-
senvolvimento moderno que
diz que a vida humana está a
serviço da produção". Ele lem-
brou que "tudo se transformou
em mercadoria, inclusive a di-
mensão do amor".

O filósofo explicou que a
crise instalada é de ética por-
que as pessoas já não conhecem
o valor da sinceridade, perdem
os seus referenciais e seguem
qualquer caminho, pois já não
têm mais direção a seguir. Aluí-
sio Lopes explicou ainda o ver-
dadeiro significado da palavra
"crise" que é "perda do sentido
originário" e disse que as pesso-
as entram em crise quando per-
dem a esperança, desistindo de
viverem a experiência com o
sagrado, que é o que nos com-
pleta. A palestra foi encerrada
com leituras de declarações e tex-
tos de grandes pensadores como
Dostoievski, Nietzsche, Jean-
Yres Leloup e Leonardo Boff.

O juiz Cláudio Pedrosa Nunes foi selecionado para cursar o
Doutorado do III Programa na Faculdade de Direito da Uni-

versidade de Coimbra, em Portugal. O magistrado, que já possui
Mestrado em Direito Econômico, dedica-se, agora, à área de
Ciências Jurídico-políticas, cujas aulas terão início já no próxi-
mo mês de outubro.

Cláudio Nunes tem se destacado na magistratura paraiba-
na pela brilhante atuação nas Varas do Trabalho da Capital. A
sua aceitação no Doutorado de Coimbra é motivo de grande
orgulho não apenas para a nossa Associação, mas para toda a
Magistratura do Trabalho na Paraíba. É o reconhecimento pela
constante dedicação que o juiz tem dispensado aos estudos do
mundo jurídico. A AMATRA XIII e seus colegas parabenizam o
juiz, desejando-lhe sucesso.

No próximo dia 26 de setembro, o juiz Cláudio Nunes
estará lançando o seu livro "Controle difuso de Constitucionali-
dade em matéria trabalhista", fruto da sua tese de Mestrado
aprovada recentemente pela Universidade Federal de Pernam-
buco. O livro, editado pela LTR, tem prefácio do prof. Eduardo
Rabenhorst. A solenidade de lançamento será realizada às 17:00
horas, no TRT em João Pessoa.

D O U T O R A D O

n Novidades

A partir desta edição, a coluna Ações e Requerimentos será trans-
 ferida para a nova página da AMATRA XIII na Internet. Todas as

informações referentes à tramitação dos processos de interesse
da AMATRA XIII e/ou dos seus associados estarão sendo divulgadas
e atualizadas na página. O Jornal AMATRA estará divulgando, neste
espaço, informações relativas às decisões finais, bem como outras
questões processuais em instâncias decisivas.

n Novas Varas do Trabalho

O ministro do Trabalho e Emprego, Jaques Wagner, admitiu que a
criação das 269 Varas da Justiça do Trabalho, previstas no Projeto

de Lei nº 3.384/2000, "é uma necessidade real". Segundo o Ministro, o
PL só não foi aprovado ainda pelo Congresso Nacional por falta de
verba orçamentária.

- É uma questão orçamentária e não de mérito. Quanto ao mé-
rito, há concordância. A questão é apenas quanto à concretização.
Tenho certeza de que assim que tivermos um pouco mais de folga no
orçamento, não teremos qualquer dificuldade em aprovar este proje-
to - esclareceu Jaques Wagner.



A crise generalizada que afeta a humanidade se revela pelo descuido e pela falta de cuidado com
que se tratam realidades importantes da vida: a natureza, os milhões e milhões de crianças
condenadas a trabalhar como adultos, os aposentados, os idosos, a alimentação básica, a saúde
pública e a educação mínima. (Leonardo Boff, teólogo e filósofo brasileiro)
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AMATRA participa das discussões sobre a

MODERNIZAR AS INSTITUIÇÕES DE REGULAÇÃO DO TRABALHO, ESPECIALMENTE A JUSTIÇA

DO TRABALHO E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, É UM DOS PRINCIPAIS OBJETIVOS

DA REFORMA TRABALHISTA QUE O PAÍS COMEÇOU A DISCUTIR NESTE MÊS DE AGOSTO. AO

CONTRÁRIO DAS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E TRIBUTÁRIA, PARA AS QUAIS O GOVERNO

APRESENTOU PREVIAMENTE UM TEXTO BÁSICO, O PROJETO DE REFORMA TRABALHISTA

SERÁ CONSTRUÍDO NO DIÁLOGO ENTRE OS DIVERSOS SEGMENTOS SOCIAIS.

Reforma Trabalhista

A Reforma Trabalhista visa ainda a
promover a democratização das relações
de trabalho, adotando modelo de orga-
nização sindical baseado na liberdade e
autonomia; atualizar a legislação do tra-
balho, de maneira a criar um ambiente
propício à geração de emprego e renda
e, estimular o diálogo e o tripartismo e
assegurar a justiça social no âmbito das
leis trabalhistas, da solução de confli-
tos e das garantias sindicais.

O processo de discussão e cons-
trução do documento final que o Gover-
no submeterá à apreciação do Congres-
so Nacional obedecerá ao sistema tri-
partite, com representações dos traba-
lhadores, dos empregadores e do Poder
Público, no qual está incluída a AMATRA
XIII. A coordenação de todo o processo
está sob a responsabilidade do Fórum
Nacional do Trabalho (FNT), cujo calen-
dário de atividades prevê a realização
de Conferências Estaduais, Reuniões Te-
máticas, Reuniões de Sistematização e
Plenária para debates (veja organogra-
ma nesta página).

Os temas tratados na Reforma Tra-
balhista visam a aperfeiçoar as relações

de trabalho no Brasil, a partir de diretri-
zes fundamentadas na justiça e na inclu-
são social: Organização Sindical; Nego-
ciação Coletiva; Sistema de Composição
de Conflitos Individuais e Coletivos; Le-
gislação do Trabalho; Organização Admi-

nistrativa e Judiciária do Trabalho; Nor-
mas Administrativas sobre Saúde e Se-
gurança e inspeção das condições de tra-
balho; Qualificação e Certificação Profis-
sional; e, Micro e Pequenas Empresas,
Autogestão e Informalidade.

Propostas prevêem
mais emprego
e capacitação
A Conferência Estadual da Paraíba

está marcada para os dias 10 e 11 de se-
tembro, no Hotel Tambaú, em João Pes-
soa. A AMATRA XIII  participa dos Grupos
de Trabalho da Organização Sindical e da
Legislação Trabalhista, defendendo pro-
postas resultantes das deliberações dos
últimos CONAMAT.

No tema Desenvolvimento e Em-
prego, por exemplo, a Associação pro-
põe a criação de empregos e de pro-
gramas de educação e treinamento de
mão-de-obra, incentivos para as micro
e pequenas empresas e o aperfeiçoa-
mento do seguro-desemprego. Como

medidas que assegurem o Equilíbrio no
Contrato de Trabalho, defende o acolhimen-
to das convenções da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), a rejeição da
ampliação do contrato temporário, a insti-
tuição de normas contrárias à despedida
arbitrária, redução da jornada de traba-
lho e combate às horas extras.

Quanto à Reestruturação Sindical, a
Magistratura do Trabalho propõe a plena li-
berdade sindical, com a extinção da unicida-
de e do imposto sindicais. Outra importante
proposta da AMATRA XIII refere-se à revisão
do instituto da substituição processual e o
cancelamento do enunciado 310 do TST, de
modo a propiciar maior número de ações
coletivas pelos sindicatos e o reconhecimen-
to do papel fundamental da ação civil pública
na manutenção da ordem jurídica.

Para o tema Efetividade do Processo,
os magistrados defendem a limitação do re-
curso de revista, o aumento do valor de
alçada, medidas para agilizar a execução

trabalhista, exigência de depósito inte-
gral do valor da condenação para inter-
posição do recurso ordinário e, extin-
ção do precatório.

Nas mesas de debate de que tem par-
ticipado, a AMATRA já apresentou as pro-
postas de instituição de medidas de com-
bate à escravidão no trabalho e ao traba-
lho infantil, bem como a adoção de medi-
das que evitem a precarização da relação
de emprego. Na área específica da atua-
ção da Justiça do Trabalho, defende-se que
seja de sua competência processar e jul-
gar ações individuais e coletivas oriundas
de controvérsias morais e patrimoniais de-
correntes das relações de trabalho; ações
civis públicas e privadas, abrangidos os
entes de direito público interno e exter-
no; acidentes de trabalho; execuções das
multas por infração à legislação trabalhis-
ta; infrações penais praticadas contra a
organização do trabalho e contra a admi-
nistração da Justiça do Trabalho.
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O Último Beijo
(L´ULTIMO BACIO, COMÉDIA, ITÁLIA, 2001)

n n n n n FÁTIMA CRISTHIANE G. DE OLIVEIRA  é Juíza do Trabalho
    Substituta da 13ª Região.
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 Que ninguém se engane,
só se consegue a simplicidade através de muito trabalho.

(Clarice Lispector, escritora brasileira)

   a l m a n a q u e
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

O anúncio da
gravidez da namo-
rada Giulia (Gio-
vanna Mezzogior-
no) de um lado, e
o convite feito por
seus amigos para
partir numa longa
viagem sem desti-
no certo, de ou-
tro, faz com que o
jovem Carlo (Ste-
fano Accorsi), do
alto dos seus trin-
ta anos, sinta na
pele o velho dilema que, inevitavelmente, vem
de encontro a quase todos nós um dia: abando-
nar os  sonhos de liberdade ou segui-los, enca-
rar a rotina de uma vida segura, com um em-
prego estável, uma relação afetiva monogâmi-
ca e responsabilidade para com os filhos ou ab-
dicar a tudo isto em prol de uma pretensa não-
convencionalidade. “O último beijo”, que pou-
ca divulgação obteve quando lançado na tela
grande, já está disponível nas locadoras, e é
um bom exemplar do novo cinema italiano, ten-
do na direção e roteiro Gabriele Muccino, em
seu terceiro longa metragem. Leve e aparen-
temente  despretensioso, o filme tem uma bela
fotografia e atores convincentes, e trata de ou-
tros temas igualmente complexos ao nos apre-
sentar personagens do círculo de convivência
do assustado futuro papai, todos igualmente
assustados com o rumo que suas vidas parece
tomar, com o choque entre suas realidades e
aspirações. Dentro deste turbilhão de sentimen-
tos, medos e frustrações, inseguranças e de-
sejos desfilam, alternando-se num ritmo ágil
e envolvente. Render-se à mediocridade ou
fazer uma revolução. Ou entender que a ver-
dadeira revolução é a normalidade. São saí-
das diametralmente opostas mas que, no fun-
do, levam a um só ponto: a busca da felicida-
de, feita por estes personagens, e por cada
um de nós. “O último beijo” remeteu-me, ain-
da que rapidamente, ao célebre livro “A ida-
de da razão”, de Jean Paul Sartre, sendo, con-
tudo, bem mais acessível que este. Diverte,
sem deixar de questionar, o que o torna mui-
to interessante.

Simbologia
da Justiça

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

Uma deusa com olhos vendados portando uma espada em
uma das mãos e uma balança na outra. É assim que represen-
tamos a Justiça. Mas o que significa cada um desses símbolos?

De acordo com o professor de Direito Público da Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo, Carlos Ari Sundfeld,
a venda dos olhos representa a imparcialidade - a Justiça
não faz distinção entre os que estão submetidos a julgamen-

to. A balança significa o equilíbrio e a ponderação na hora de
decidir, a partir dos argumentos favoráveis e contrários ao

acusado.
A espada, segundo o professor, “implica que a Jus-

tiça não pede aos que estão brigando que aceitem sua
decisão. Ela tem que ser imposta, mesmo porque
inevitavelmente descontentará um dos dois lados

em conflito”.

Revista Superinteressante, edição nº 182,
novembro/2002.

O poder da palavra

De todas as poderosas armas de destruição que o
homem foi capaz de inventar, a mais terrível - e a

mais covarde - é a palavra.
Punhais e armas de fogo deixam vestígios de sangue. Bombas

abalam edifícios e ruas. Venenos terminam sendo detectados.
Mas a palavra destruidora consegue despertar o Mal sem deixar pistas.

Crianças são condicionadas durante anos pelos pais, artistas são impiedosa-
mente criticados, mulheres são sistematicamente massacradas por comentári-
os de seus maridos, fiéis são mantidos longe da religião por aqueles que se
julgam capazes de interpretar a voz de Deus.

Procure ver se você está utilizando esta arma. Procure ver se estão
utilizando esta arma em você. E não permita nenhuma coisa nem outra.

Paulo Coelho.

n Internet

A  nova pági-
 na da AMA-

TRA XIII na Inter-
net estará ativa
no próximo mês
de setembro,
com projeto gráfico mais moderno
e novos links. A Diretoria da AMA-
TRA continua coletando sentenças,
artigos jurídicos, teses, jurispru-
dências e outros temas de interes-
se dos associados para serem in-
cluídos na página. As sugestões e
contribuições deverão ser enviadas
para a juíza Ana Paula Cabral Cam-
pos, no endereço da Amatra.

n Livro

O  advogado  e
professor da

Escola Superior de
Magistratura do
Trabalho (ESMAT),
Rogério Varela,
estará lançando o livro "Direito
Constitucional do Trabalho - aspec-
tos controversos da automatiza-
ção", editado pela Livraria do Ad-
vogado. A solenidade de lançamen-
to ocorrerá no dia 19 de setem-
bro, às 19:00 horas, no auditório
da ESMA. O livro, que tem comen-
tários do professor doutor Ingo
Wolfgang Sarlet, é leitura recomen-
dada pela ESMAT.



O nosso verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos
pela primeira vez um olhar de inteligência sobre nós próprios.
(Marguerite Yourcenar, escritora francesa)! 7

MARCOS FARIAS

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

Dicas do Microsoft Word

O Word vem com uma
ferramenta que algu-

mas vezes pode acabar ir-
ritando o usuário. Quantas
vezes você já não escre-
veu a palavra “ter” e a teve
corrigida para “Ter” ime-
diatamente? Para resolver
esse problema, vá até o
menu Ferramentas, esco-
lha o item AutoCorreção
(figura ao lado). Na guia de
mesmo nome, o programa
mostra algumas opções e,
abaixo, uma lista de pala-
vras.

Para editar a lista de
palavras, basta selecionar o item e clicar no
botão excluir. Se você quiser incluir preen-
cha os campos “substituir:” e “por:”. É pos-
sível digitar uma abreviação como “ms” para
poupar seus pulsos de ter de digitar sempre
“Microsoft”. Pode se ainda usar o recurso
para uma expressão comumente usada ou
para longas seqüências de números como RG,
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i n f o r m á t i c a j u r í d i c a

Auto correção
CIC, CGC, Inscrição Esta-
dual, etc.

Exemplo prático –
Nós usamos muito a ex-
pressão “Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 13ª
Região”. No menu “Ferra-
mentas” – “Autocorre-
ção”, coloque no campo
“substituir” a abreviatura
“trt13” e no campo
“por”, a expressão “Tri-
bunal Regional do Traba-
lho da 13ª Região”. Sem-
pre que quiser digitar o
nome do TRT, basta digi-
tar “trt13” que, automa-

ticamente, o Word substituirá pelo nome do
Tribunal. A mesma coisa pode-se fazer com o
nosso nome, endereço, etc.

Se você não quiser mais que o Word
corrija automaticamente o que você digita,
deixe em branco o campo “Substituir texto
ao digitar”, ou retire os termos desnecessá-
rios da lista.

Revisão ortográfica

Você digitou uma palavra que se repete
muitas vezes durante um texto imenso,

porém o Word cisma que a palavra não exis-
ta ou esteja errada. E então, quando você
pede para o Word fazer a revisão ortográ-
fica (através do menu Ferramentas >> Or-
tografia e gramática), ele pára em todas as
palavras e diz que ela está errada.

Uma alternativa rápida é clicar no bo-
tão “Ignorar todas”, que esquecerá que

Envelopes

O Word tem recursos de formatação de
papel que permitem que o usuário possa

imprimir envelopes sem precisar de muito tra-
balho. O problema é que o mecanismo de-
pende muito ainda da impressora usada. Al-
gumas apenas imprimem em determinado tipo
de tamanho de envelope, por isso compre os
papéis certos (tamanhos DL, C3, B5, etc) caso
contrário o resultado final pode sair errado.
Não confie muito no “tamanho personaliza-
do”, afinal você apenas vai conseguir usar um
envelope que a sua impressora permitir.

Quando você precisar imprimir em en-
velopes, vá ao menu Ferramentas, clique
em Envelopes e etiquetas (figura ao lado).
Na guia “envelopes” preencha os campos
“Destinatário” e “Remetente”. A caixa “Vi-
sualização” mostra como vai ser impresso
o envelope. Clicando sobre o desenho,
você pode acessar algumas outras opções,
como as dimensões do envelope e fontes

esta palavra está errada. Mas quando você
fizer um outro documento, ele vai conti-
nuar empacando na mesma palavra. Então,
uma alternativa definitiva é adicionar à
palavra ao dicionário. Para isso, certifique-
se que a palavra esteja realmente corre-
ta e clique no botão “Adicionar”. Então,
na próxima vez que essa palavra for digi-
tada, ela não será barrada na revisão or-
tográfica.

que serão utilizadas.
A opção “Papel” designa qual deverá

ser a maneira de inserção do envelope na
impressora. Fique atento nessa parte pois
você pode acabar imprimindo o texto do lado
errado. Clique em adicionar ao documento
para que o envelope seja gerado.

Organizando listas

Já que estamos falando de envelopes
seria interessante você saber como

se faz uma listagem para por os destina-
tários em ordem alfabética.

Primeiro selecione o texto e em
seguida clique no menu “Tabela” e logo
após em “Classificar”.

No campo “Classificar por”, esco-
lha “Parágrafos”. Em “Tipo” você pode
escolher quais dados serão classificados
(números, texto ou data) e, por último,
dizer se a organização vai ser feita de
maneira crescente ou decrescente. Cli-
que em OK e a lista vai ser organizada
automaticamente.

Word:
hyperlinks ao digitar

Ao digitar um endereço da Internet,
automaticamente o Word transfor-

ma-o num hyperlink, isto é, quando se
aponta o mouse para ele, aparece uma
mãozinha e, clicando, vai acessar aque-
le endereço.

Mas, e se não se quer esse efei-
to, ou seja, que o endereço continue
apenas como um texto simples?

Selecione o endereço digitado, e
no menu  “inserir” – “hiperlink”, clique
em “remover vínculo”.

Se quiser desabilitar permanente-
mente essa função, basta entrar no
menu “ferramentas” – “autocorreção”,
clicar na aba “AutoFormatação ao Digi-
tar” e desselecionar a opção “Internet
e Caminhos de Rede por Hyperlinks”. 
Pressione o botão [OK] para salvar a al-
teração.



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 certe-
zas me chegam. A simplici-
dade, o não julgamento
(exceto é claro, no exercí-
cio do trabalho) e a certe-
za de que somos co-respon-
sáveis por tudo o que acon-
tece a nossa volta, são fun-
damentais para uma vida
“com sentido”. Abdicar da
ilusão do poder, da compe-
tição, do ego, da vaidade
e viver a vida com respon-
sabilidade e prazer, acei-
tando as conseqüências de
nossas escolhas como algo
necessário ao crescimento
e à evolução. Admitir os er-
ros e aprender com eles.
Que coisa difícil, não?  Tal-
vez fosse mais simples le-
var a vida na época em que,
uma das minhas principais
preocupações fosse o tra-
balho e a entrega das sen-

tenças em dia (confesso que continuo com
tal preocupação), mas nos últimos meses
outras responsabilidades me foram acres-
cidas. Afinal sair da “caverna”, do mundo
das sombras descrito por Platão, está lon-
ge 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


