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Direito do Trabalho
ANAMATRA defende a preservação de princípios no Fórum e no Congresso Nacional

EM RECENTE VISITA à sede da
AMATRA XIII, acompanhado dos dire-
tores Luciano Athayde Chaves (Finan-
ças) e José Nílton Pandelot (Assuntos
Legislativos), o presidente da ANAMA-
TRA, juiz Grijalbo Fernandes Couti-
nho, definiu para os magistrados as-
sociados a linha de ação a ser segui-
da pela entidade que dirige, diante
de questões de alta relevância para o
País e para a própria Magistratura do
Trabalho, a exemplo da Reforma Tra-
balhista, a Reforma da Previdência, e
a Reforma do Poder Judiciário.

OS PRINCÍPIOS E AS REGRAS aos
quais o juiz Grijalbo Coutinho fez re-
ferência durante o encontro com os
colegas da AMATRA XIII serão defen-
didos, segundo o magistrado, no Fó-
rum Nacional do Trabalho e também
no Congresso Nacional. Ele destacou
a proteção ao trabalhador, a celeri-
dade processual e o combate aos tra-
balhos infantil e escravo como ques-
tões prioritárias da plataforma de
ação da entidade.

APÓS PROCEDER A UMA VISITA de
cortesia ao TRT da 13ª Região, conce-
der entrevistas à imprensa e palestrar
na AMATRA XIII, Grijalbo Coutinho foi
homenageado pelos colegas paraiba-
nos com um jantar na orla marítima,
numa noite de tão alegre confraterni-
zação que até a lua se fez presente,
emocionando a todos.        Páginas 4 e 5

IV FÓRUM DE SAÚDE OCUPACIONAL DO TRT
O IV Fórum de Saúde Ocupacional do

 TRT da 13ª Região acontece este
mês no auditório da Agência Cabo
Branco da Caixa Econômica Federal,
na av. Miguel Couto, Centro, em João
Pessoa, numa promoção do Serviço de
Saúde deste Regional, em parceria com
a AMATRA XIII. O objetivo do evento é
criar um momento de discussão e re-
flexão sobre as patologias ocupacio-
nais, em especial aquelas ligadas ao
aparelho osteolocomotor, relacionan-
do-as às questões jurídicas ligadas a
este tema.

Durante o Fórum serão discutidos
temas específicos da área de saúde, a
exemplo de Nutrição e Saúde, Perfis Psi-
cológicos de Saúde, Programa de Fisio-
terapia nas Varas do Trabalho, As Re-
percussões da LER\DORT e Programas

de Prevenção. No âmbito jurídico e ins-
titucional  das doenças ocupacionais, o
Ministério Público participará dos deba-
tes através do dr. Cláudio Cordeiro e do
dr. Ramon Bezerra, que discorrerão acer-
ca da atuação do MP na Promoção da
Saúde e Segurança do Trabalho.

O juiz Ubiratan Delgado também
vai proferir palestra, na qual discorre-
rá sobre a Responsabilidade Civil do Em-
pregador nas Doenças Ocupacionais. A
DRT\PB marcará presença abordando o
tema da Fiscalização das Condições de
Trabalho no Estado da Paraíba. O Fó-
rum será encerrado com a participação
do INSS, que apresentará o tema O Pa-
pel do INSS na Saúde do Trabalhador.

A comunidade paraibana está con-
vidada a participar gratuitamente do
evento.

Grijalbo Fernandes Coutinho (D) esteve reunido com  representantes da AMATRA 13

MITOS E METÁFORAS

Coluna estréia com artigo
sobre o “gesto incomum”4

ALMANAQUE

u Simplesmente Martha
u A segunda flecha de Tell6



!2

O JORNAL AMATRA
É UMA PUBLICAÇÃO BIMESTRAL

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

do atividades

EEEEEddddd iiiii tttttooooorrrrr iiiii aaaaa lllll

Descentralizando atividades

descentraliza

Diretoria Executiva
da AMATRA XIII

O pior erro que já foi cometido neste mundo

foi a separação da ciência política da ética. (Percy Bysshe Shelley)

O “Jornal Amatra XIII” vem
cumprindo o seu papel de forma
brilhante, atualizando-nos e mos-
trando-nos o quanto é importan-
te o associativismo. O “perfil” é
a coluna que primeiro busco, pois
tem revelado-nos “perfis ocultos”
dos nossos colegas. Já tinha co-
nhecimento do espírito aventurei-
ro da colega Janaína, quando a
mesma narrou a sua visita a Dis-
ney, porém o da colega Roberta
foi uma grande surpresa. Quando
recebi o Jornal, a primeira coisa
que vi foi a foto de Roberta esca-
lando uma pedra (a etiqueta do

Das descobertas
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A cada nova edição deste
jornal reflete-se a nossa preocu-
pação em estabelecer um marco,
um diferencial em relação aos
números anteriores, como forma
de atender à demanda dos nossos
leitores por informações que
abarquem o universo de fatos
importantes relacionados à justiça
trabalhista, onde os interesses dos
magistrados, em sintonia com os
anseios da sociedade brasileira,
assumem o primeiro plano.

Neste número, decidimos,
mais do que simplesmente abrir
espaços, estimular a participação
de colegas designados para exer-
cer suas funções em outras cida-
des do Estado, um passo que
consideramos significativo no
sentido de democratizar o acesso
às nossas páginas, indo, ademais,
na direção da descentralização das
atividades da própria Associação,
uma das metas basilares de nossa
plataforma de trabalho.

É, portanto, com muita
satisfação que oferecemos, nesta

edição, para deleite, capacitação
e apreciação crítica dos nossos
leitores, textos assinados por
magistrados que residem e tra-
balham em cidades afastadas da
Capital, a exemplo de Campina
Grande, na expectativa primeira
de que agradem e engrandeçam,
e, em segundo lugar, que sirvam
para estimular outros colegas a
fazerem o mesmo.

Outro fato indicador dos
novos rumos que estamos buscan-
do, tendo em vista a ampliação do
raio de cobertura e o enriqueci-
mento editorial do nosso informa-
tivo, é a ilustre presença, na
qualidade de personagem da
reportagem principal desta edição,
do presidente da ANAMATRA,
Grijalbo Fernandes Coutinho, que
esteve recentemente na sede da
AMATRA XIII cumprindo o objetivo
que traçou para sua administração
de manter contato direto e per-
manente com as associações
regionais e seus respectivos juízes.

Boa leitura.
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   e  s p a ç o  d o  l e i t o r

destinatário estava pregada na úl-
tima página do Jornal). Não acre-
ditei. Parecia incrível. Roberta
Saldanha?! Ler então as indaga-
ções e explanações da colega pa-
receu-me ainda mais incrível. Foi
maravilhoso e revelador. Aguardo
com ansiedade o próximo núme-
ro, para descobrir o que será re-
velado, seja no tocante aos ensi-
namentos doutrinários, seja em
relação à “vida”.



Quando mais severa e implacavelmente julgar a si mesmo,

mais justo e misericordioso há de ser no julgamento de outros. (Confúcio)! 3

Distinções entre incontinência
de conduta e mau procedimento

Os institutos em apreço dizem res-
peito às causas de terminação do con-
trato de trabalho, logo, para identifi-
carmos melhor suas diferenças, neces-
sário se faz enquadrarmos os mesmos
dentre as demais causas da termina-
ção do contrato.

A resilição do contrato de traba-
lho, por ser um ato de vontade das par-
tes contratantes, poderá ser praticada
por ambos ou apenas um dos sujeitos
da relação contratual. Teremos o des-
trato, quando as partes, de comum acor-
do assentirem. Será a forma de resili-
ção na qual as partes manifestam sua
vontade no sentido de não mais man-
ter o vínculo de emprego, ajustando,
ademais, as indenizações e demais ver-
bas devidas uma a outra pelo destrato.
É o que acontece, por exemplo, no tér-
mino natural dos contratos de trabalho
a termo ou nos contratos de prova (ou
experiência), ou em qualquer outra mo-
dalidade, com a diferença de que nas
modalidades de contrato acima nomi-
nadas o momento da terminação é ajus-
tado no início do vínculo.

A possibilidade de resilição unila-
teral (ou não) do contrato de trabalho
tem como fundamento o fato ter como
característica o liame empregatício uma
relação de trato sucessivo e de execu-
ção continuada, na qual a cada período
de execução do contrato nova relação
de débito e crédito será formada entre
as partes, de tal sorte que ao longo do
tempo a situação de fato que gerou a
formação do contrato poderá ser alte-
rada de tal forma que a manutenção da
relação de emprego deixe de ser inte-
ressante para qualquer das partes, ou
qualquer delas pratique atos que tor-
nem insustentável para a outra a ma-
nutenção da mesma, face a perda da
confiança.

Vale lembra que, por ser a resili-
ção um ato de vontade que porá fim a
relação jurídica existente, ela tem na-
tureza constitutiva negativa, e produ-

DAVID SÉRVIO COQUEIRO
DOS SANTOS
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nnnnn DAVID SÉRVIO COQUEIRO DOS SANTOS é Juiz
do Trabalho Substituto da 3ª Vara de Campina Grande.

zirá efeitos ex nunc, sendo em reali-
dade, na visão de Délio Maranhão, um
direito potestativo.

Como afirmado, casos há em que,
havendo perda da confiança entre em-
pregador e empregado, fica a parte
contrária autorizada a por fim a rela-
ção de emprego. Relativamente ao em-
pregado encontraremos o mesmo dan-
do causa à rescisão do contrato por pra-
ticar o que a lei chama de “justas cau-
sas”. Duas destas justas causas são:
a incontinência de conduta e o mau pro-
cedimento.

Dentre as demais causas, ambas
se destacam porque as mesmas reve-
lam a quebra da confiança não por um
ato praticado no sentido de fraudar o
contrato de trabalho, mas por revela-
rem uma futura (mas não atual) práti-
ca de quebra contratual.

Na visão do mestre acima citado,
a incontinência de conduta é revelada
sempre que o empregado, fora do tra-
balho, revelar uma conduta de vida ir-
regular, incompatível com a função ou
cargo que exerça. Tal conduta desre-
grada deverá ser de tamanha monta
que o empregador perca a confiança
no empregado. Nota-se de logo a sub-
jetividade da avaliação, posto que a
conduta incontinente será avaliada
pelo empregador (no momento de sua
verificação), e deverá ser esta – a con-
duta – incompatível com o cargo exer-
cido pelo empregado. A incontinência
de conduta não tem qualquer relação
com a execução do contrato (já que os
atos que a revelam não guardam qual-
quer relação com o mesmo), mas com

a futura execução deste, devido à perda
da confiança do empregador tornar impos-
sível a manutenção do liame.

Já no mau procedimento, há uma li-
gação direta com o objeto do contrato de
trabalho. Nesta o empregado revela, atra-
vés de atos, a intenção de futuramente
usar de má-fé na execução do contrato.
Os atos têm de ter uma relação com o
contrato e devem ser capazes de revelar
a intenção futura do empregado de frau-
dar o contrato, evidentemente prejudican-
do o empregador. No mesmo sentido da
incontinência de conduta, tornará impos-
sível a continuidade da relação de empre-
go, por falta de confiança.

O mestre Lamarca, porém, concei-
tua de forma diversa (mais restrita) a in-
continência de conduta, vinculando-a ex-
clusive ao abuso ou desvio de sexualida-
de, sempre que esta afete o nível médio
da moralidade, podendo ou não ter esta
relação direta com a empresa ou com os
companheiros de trabalho.

Noutro sentido, para o mestre acima
citado, o mau procedimento tem direta
relação com a intenção do empregado em
causar um prejuízo ao empregador, sendo
tal prejuízo real ou potencial, agindo as-
sim de má-fé – guardando distinção do ato
de improbidade porque neste o emprega-
do visa obter um proveito.

Observe-se ainda que, na visão do
mestre Carrion, o mau procedimento, por
ser amplíssimo seu conceito, abrange to-
das as demais, devendo ser conceituado
como todo o ato do empregado que, por
sua gravidade impossibilite a continuida-
de do vínculo, desde que não acolhido por
quaisquer das demais condutas tipifica-
das na lei (artigo 482 da CLT.)

   a r t i g o  j u r í d i c o
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“... no mau
procedimento, há uma

ligação direta com
o objeto do contrato

de trabalho...”



Lembre-se de que será mais livre se mudar de opinião
e seguir aqueles que corrigiram seus erros,

do que se insistir nesses erros. (Marco Aurélio)!4
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O gesto incomum

E METÁFORAS
Mitos

ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

- O senhor não quer levar este? Colocado na sala de es-
tar ou no escritório, traz a paz e atrai a fortuna.

Olhei admirado para o buda que a vendedora me ofere-
cia: uma bela peça, com detalhes em dourado e púrpura.
Fez-me pensar no Siddartha Gautama.

Nascido há mais de meio século antes de Cristo, o prínci-
pe Siddartha, filho de um rajá do nordeste da Índia, cresceu
cercado de luxo e riqueza. Casou-se muito jovem e, perto
dos trinta anos, contrariando as ordens do pai, arriscou-se a
fazer passeios além das muralhas do palácio, quando encon-
trou um velho, um homem ardendo em febre, um cadáver e
um monge; e se perguntou: existirá algo que transcenda a
velhice, a doença e a morte? Decidiu, então, abandonar a
vida de opulência e, sem se despedir, deixou mulher e filho
para sair em busca da iluminação, alcançada após seis anos
de rigoroso ascetismo.

Como iluminado, ensinou que o segredo da saúde da men-
te e do corpo está em não lamentar o passado, em não se
afligir com o futuro e em não antecipar preocupações; mas
está no viver sábia e seriamente o momento presente. Falou
da impermanência, que tudo é mutável, tudo aparece e de-
saparece; só pode haver a bem-aventurada paz quando se
puder escapar da agonia da vida e da morte. Para tanto, disse
que o ser humano não deve fazer as coisas simplesmente por
fazer, mas que deve fazer o gesto incomum.

O gesto incomum vai para além das convenções sociais.
Às vezes ele pode parecer loucura para a nossa limitada raci-
onalidade, como o beijo no leproso, dado por São Francisco
de Assis. Mas nem precisa ser tão inusitado. Pode ser um
abraço, um sorriso, preparar a comida e servi-la, ouvir o la-
mento do outro, atos aparentemente banais, mas que são
exemplos do gesto incomum quando feitos com amor e total
doação. No gesto incomum a pessoa troca o "eu tenho de"
pelo "eu quero", mostrando-se íntegra, verdadeira e grandio-
sa, do jeito que fala o poeta Fernando Pessoa pela boca do
heterônimo Ricardo Reis, quando revela o caminho para ser
grande:

"Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive."

Mas descendo da lua do poeta para o buda que a jovem me
exibia, vi que a escultura estava exposta ao lado de gnomos,
cristais, amuletos e outros artigos de consumo esotérico, tão
na moda em nossos dias. Vi ainda, numa banca de revistas de-
fronte, manchetes de jornais sobre o crescimento do crime
organizado e a mobilização pelo fim da violência. Foi quando me
dei conta que, depois de quase três milênios do nascimento de
Buda, ainda precisamos aprender a fazer o gesto incomum. E saí
do shopping sem levar a bela estatueta que, segundo a moça da
loja, poderia trazer a paz e atrair a fortuna.

ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO é professor e Juiz do Tra-
balho. 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

O presidente da
ANAMATRA, juiz Grijal-
bo Fernandes Coutinho
(foto), durante encontro
com os associados da
AMATRA XIII, em João
Pessoa, afirmou que os
princípios que orientam
o Direito do Trabalho de-
vem ser preservados no
âmbito da Reforma Tra-
balhista. O primeiro, se-
gundo ele, é o da prote-
ção ao trabalhador. "En-
tendo que passamos por
uma revolução tecnológi-
ca que ainda não se con-
cluiu, mas isso não jus-
tifica a retirada das ga-
rantias que hoje estão
asseguradas na Lei e na
Constituição Federal",
completou.

O Direito do Trabalho, na
opinião de Grijalbo Coutinho,
surgiu porque existia uma de-
sigualdade entre as partes na
relação do trabalho, entre em-
pregado e empregador. "No pri-
meiro momento, o Direito do
Trabalho nasceu para segurar os
movimentos sociais e evitar o
que era considerado pelos ca-
pitalistas o 'mal maior', que era
o Comunismo. Só que ao longo
do tempo ele adquiriu autono-
mia e importância, distribuin-
do cidadania", destacou.

Para Grijalbo Coutinho, a
existência do princípio prote-
tor justifica-se porque ele re-
conhece que as partes são de-
siguais, assim como hoje é a
relação entre consumidor e co-
merciante, por isso foi criado
um Código para proteger o con-
sumidor. "O princípio protetor
justifica-se mais ainda na re-
lação entre o Capital e o Tra-
balho, porque se não for assim
o empregador vai fixar livre-
mente todas as condições de
trabalho, sem nenhum tipo de

Reforma
Trabalhista

ANAMATRA defende a preservação
dos princípios que orientam

o Direito do Trabalho

freio. Daí porque a Lei é im-
portante nas garantias. Esse é
o princípio", salientou.

Outro princípio que mere-
ce ser defendido, de acordo
com o presidente da ANAMA-
TRA, é o da norma benéfica ao
empregado. Segundo a linha de
raciocínio do juiz, fala-se em
Negociação Coletiva, mas ela
tem que ser valorizada e ins-
trumentalizada a partir de uma
premissa: a condição mais be-
néfica ao empregado deve ser
respeitada, esteja ela numa
Negociação Coletiva ou na Lei.

Se assim não for procedi-
do, Grijalbo Coutinho entende
que haverá o agravamento da
crise social brasileira, com a
perda de postos de trabalho e
emprego. "Perdem os trabalha-
dores, mas perdem também os
empresários nacionais, que vão
deixar de ter renda movimen-
tando. E ganham apenas os se-
tores financeiros que especu-
lam normalmente e as multina-
cionais, porque a concorrência
é desigual", concluiu.



Chamarei de bom cocheiro aquele que for capaz de fazer parar sua raiva,
que corre tão rápido quanto a mais rápida carruagem.
Os outros não têm poder; eles apenas seguram as rédeas. (Dhammapada)! 5
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Papel importante na distribuição
de renda dos trabalhadores

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Paridade e integralidade devem se
estender aos futuros magistrados

 Em relação à Reforma da
Previdência, o presidente da
ANAMATRA ,Grijalbo Coutinho,
afirmou que a Associação en-
tende que o atual regime con-
tém algumas distorções, e por
isso merece ser reformado.
“Do jeito que ele está hoje
não se mantém viável nem fi-
nanceiramente, nem atuarial-
mente”, explicou. O juiz , a
título de exemplo, disse que
hoje a exigência para alguém
se aposentar com integralida-
de, com paridade, seja servi-
dor público ou magistrado, é
de 10 anos no serviço públi-
co, 5 anos na carreira e 35 de
serviço.

“Imagine – prosseguiu o
magistrado – alguém que te-
nha 25 anos de contribuição,

no limite mínimo, depois in-
gresse na Magistratura e 10
anos depois se aposente. Um
cálculo simples vai revelar que
ele, se receber a aposentado-
ria por 30, 40 anos, o regime
torna-se inviável financeira-
mente e atuarialmente. É
essa distorção que queremos
corrigir”, acentuou.

Outra distorção citada
por Grijalbo Coutinho, decor-
rente de uma ação do Poder
Público, em 1988, depois em
1990, diz respeito à transpo-
sição de 500 mil servidores
para o regime jurídico único.
“Eles eram celetistas, não
contribuíram e, da noite para
o dia, passaram a ter direito
à aposentadoria”, esclareceu.
Contribuindo durante 20 anos

de carreira, durante 35 anos
na totalidade, o regime, se-
gundo o juiz, é viável finan-
ceiramente e atuarialmente.

Com base nessas premis-
sas, a ANAMATRA, conforme o
seu presidente, defende a ma-
nutenção da integralidade e a
paridade para tornar o regime
sustentável, além da existên-
cia de uma regra efetiva de
transição, uma vez que ela foi
praticamente eliminada. “Nós
consideramos que consegui-
mos manter para os atuais
magistrados a paridade e a in-
tegralidade no projeto de Re-
forma da Previdência. Mas os
futuros magistrados estão
hoje remetidos à incerteza dos
fundos de pensão, e isso é pre-
ocupante”, ressalvou.

A Justiça do Trabalho
cumpre atualmente um papel
dos mais importantes, que é,
na opinião de Grijalbo Couti-
nho, a distribuição de renda.
De acordo com os dados cita-
dos pelo magistrado, os traba-
lhadores brasileiros recebem
hoje, através da ação da Jus-
tiça do Trabalho, cerca de R$
6 bilhões por ano. “Isso signi-
fica distribuição de renda e
nenhum programa de governo
consegue alcançar esse va-
lor”, declarou.

Além desses R$ 6 bilhões,
há cerca de R$ 10 bilhões em
valores depositados nos bancos
oficiais aguardando o final do
burocrático processo de exe-
cução. “Os trabalhadores não
podem receber esse dinheiro
porque há recursos e mais re-
cursos. Mas, nesse caso, a Jus-
tiça do Trabalho cumpre o pa-
pel mais importante, que é dis-
tribuir renda”, disse.

Os juízes do Trabalho
também integram hoje diver-
sas comissões e fóruns de
combate não só ao trabalho

infantil, como também a ou-
tra forma cruel de exploração
do homem pelo homem, que
é o trabalho escravo, que ain-
da existe em algumas regiões
do País. Segundo Grijalbo Cou-
tinho, a ANAMATRA criou uma
Ouvidoria para receber de-
núncias de pessoas anônimas
ou não, e tem trabalhado sis-
tematicamente junto ao Go-
verno Federal e à Organização
Internacional do Trabalho
(OIT) para que esse tipo de
abuso não mais persista.

O presidente da ANAMA-
TRA comemorou a aprovação
do projeto de autoria do Tri-
bunal Superior do Trabalho
(TST) que dispõe sobre a cri-
ação de novas Varas do Traba-
lho no País. “As novas Varas vão
melhorar o acesso à Justiça,
diminuir o tempo para a solu-
ção de uma demanda – por-
que existe uma concentração
de processos nas grandes ca-
pitais – e eliminar a demanda
reprimida que existe hoje nas
pequenas e médias cidades”,
informou.

“Imagine alguém
que tenha 25 anos
de contribuição, no
limite mínimo,
depois ingresse na
Magistratura e 10 anos
depois se aposente.
Um cálculo simples vai
revelar que ele,
se receber a
aposentadoria por 30,
40 anos, o regime
torna-se inviável
financeiramente e
atuarialmente.
É essa distorção que
queremos corrigir”

O controle externo do Ju-
diciário, conforme a opinião de
Grijalbo Coutinho, é um tabu
entre a Magistratura. Ele afir-
mou, no entanto, que o que está
muito claro para os magistrados
é que vai ser criado algum tipo
de controle no âmbito da Refor-
ma do Judiciário, no dia em que
ela sair, embora o juiz acredite
que ela não sairá tão cedo.

No dia em que sair a Refor-
ma do Judiciário, sairá, segundo
o presidente da ANAMATRA, al-
gum tipo de controle do Judici-
ário. “Já que esse fato é inevitá-
vel, vamos aproveitar para criar
um controle social e democráti-
co do Judiciário integrado por
juízes eleitos de todas as instân-
cias. E se tiver participação ex-

terna, que seja minoritária, in-
dicada pelos poderes Legislativo
e Executivo”, acentuou.

Para Grijalbo Coutinho, é
próprio da relação entre os Po-
deres que não haja um controle
de um Poder sobre outro de for-
ma absoluta. Se vai existir um
controle social e democrático,
as funções têm que se restringir
à área administrativa; jamais po-
derá afetar o ofício jurisdicional,
a independência jurisdicional do
juiz. “E se o controle se esten-
der à área administrativa, é ne-
cessário ter funções que come-
cem pela política de recrutamen-
to de magistrados, pelo concur-
so público feito por um Conse-
lho, pela promoção na carreira”,
afirmou.

Grijalbo Coutinho se reuniu com associados da AMATRA 13

Controle externo do Judiciário
deve ser social e democrático
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Os artistas e os estudiosos contemporâneos não cumprem
e nem podem cumprir seus destinos,

porque transformaram seus deveres em seus direitos. (Tolstói)

   a l m a n a q u e

Martha é uma
jovem inteligente e
charmosa. É também
a melhor chefe de co-
zinha de sua cidade,
Hamburgo. Atraente e
bem sucedida profis-
sionalmente, Martha
não consegue ter a
mesma desenvoltura
em sua vida pessoal.
Sem namorado, sem
amigos ou parentes
próximos, seu dia a
dia limita-se ao preparo minucioso dos requin-
tados pratos criados na cozinha do restaurante
onde trabalha e a sessões de terapia onde fala
compulsivamente sobre os primeiros. A morte
acidental de sua irmã, a necessidade súbita de
cuidar da sobrinha órfã e a rivalidade causada
pela chegada de um barulhento chefe de cozi-
nha italiano desestruturam a rotina da gour-
met que vê o seu mundo perfeito desabar. Mar-
tha precisa, então, reinventar-se.  “Simples-
mente Martha” é um filme alemão divertido e
sutil, que conta com uma fotografia de dar água
na boca, literalmente. Indicado para aprecia-
dores de uma comédia sem excessos, e para os
amantes de uma boa mesa, que vão se deliciar
com o desfile de cores das ervas, azeites, tem-
peros. Obrigatório, contudo, para os workaho-
lics de plantão que ainda não entenderam que
a vida não deve ser engolida aos pedaços e sim
degustada com delicadeza e paixão. Disponível
nas melhores locadoras.

T
de Cinema
ELA

Simplesmente Martha

FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

BELLA MARTHA,
COMÉDIA/ROMANCE, ALEMANHA, 2001

A história da trajetória do homem sobre a Terra é composta de avan-
ços tecnológicos, científicos e espirituais, e também de retrocessos soci-
ais e grandes tragédias individuais e coletivas. Conquistas e percalços
humanos geraram as lendas e a literatura e emprestaram à História o
status de ciência. Conhecer alguns exemplos se faz necessário para que
os erros e os exemplos edificantes de ontem, lendários ou históricos, nos
sirvam de sinais para o acerto de nossos passos no presente.

Lições da história e da literatura

O mal que a pressa faz

Uma das
mais belas
histórias do
passado tem
como seu
protagonista
o Rei
Ricardo III.
O soberano
preparava-se
para a

batalha decisiva de sua vida, que
selaria a sorte do seu reino. O
inimigo era o Conde de Richmond,
que marchava com poderoso
exército para decidir quem de fato
seria o soberano da Inglaterra.

Antes da grande batalha,
Ricardo deu ordens a um cavalariço
no sentido de verificar se o cavalo
real estava encilhado e ferrado.
Abordado sobre o assunto, o
ferreiro explicou que faltava um
prego para assentar a última das
quatro ferraduras. O cavalariço não
aceitou o argumento e ordenou
que o animal fosse liberado assim
mesmo.

Os exércitos enfrentavam-se
em feroz batalha, mas os soldados
de Ricardo, com o soberano à
frente, rechaçavam o ataque brutal
dos homens de Richmond. Ricardo,
porém, viu alguns de seus homens
fugindo da luta, e esporeou a
montaria para impedir-lhes a
deserção. Quando cruzava o
campo, a ferradura presa de três
pregos apenas soltou-se, e cavalo e
cavaleiro foram ao chão.

Ricardo não teve tempo de
segurar as rédeas, e o animal fugiu.
Ao ver seus soldados em debandada
e os de Richmond fechando o
cerco, brandiu a espada no ar e
gritou a plenos pulmões: “Um
cavalo! Um cavalo! Meu reino por
um cavalo!” Não havia um sequer
por perto. Richmond logo dominou
o próprio Ricardo, ganhando a
batalha e a coroa.

A segunda flecha de G. Tell

A lenda de
Guilherme
Tell, cuja
origem situa-
se no século
14, nos dá um
belo exemplo
de coragem.
Àquela época,
o povo suíço
vivia sob a

tirania de Gessler, cruel ditador, que
provocava os cidadãos com atitudes
que levavam perigo de morte a
homens, mulheres e crianças.

Certo dia, Gessler colocou seu
chapéu no alto de um poste e ordenou
que todos se curvassem a ele, como
se diante de um deus estivessem. Um
homem negou-se à tamanha humilha-
ção, desprezando com uma gargalha-
da a insanidade do tirano. Seu nome:
Guilherme Tell.

Gessler temeu que a indisciplina
de Guilherme Tell contagiasse o povo,
incitando-o à rebelião. Tramou,
então, outro de seus planos cruéis.
Sabendo que Guilherme Tell era exímio
no arco e flecha, bom caçador que
era, mandou buscar o filho do
arqueiro, colocou-o no centro da
praça com uma maçã na cabeça, e
desafiou o pai a acertar a fruta.

Guilherme Tell não se fez de
rogado. Até porque, Gessler avisou-o
que, se ele errasse, seus soldados
sacrificariam o garoto ali mesmo, na
frente do pai. O arqueiro mirou,
disparou a flecha, e acertou a maçã
no meio. O povo aplaudiu e Gessler
engoliu a vergonha com raiva.

Quando ia se retirando da
praça com o filho, Guilherme Tell
deixou cair uma flecha escondida em
sua jaqueta. Gessler perguntou para
que serviria a segunda flecha. A seta,
respondeu-lhe o arqueiro, era para o
coração do tirano, caso o filho fosse
ferido. Diz a lenda que, anos depois,
Gessler foi morto à flecha por
Guilherme Tell, livrando os suíços do
ditador.



Não há maior mal para uma pessoa de intelecto
forte do que fazer comentários espirituosos que

condenem ou menosprezem o próximo. (Tolstói)! 7

MARCOS FARIAS
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Arquivos em formato “.PDF”
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i n f o r m á t i c a j u r í d i c a
Sites preferidos

Esta dica é importantíssima para
quem navega na Internet:

Para acessar um site na Internet, nós
temos que digitar todo o endereço do
site no local apropriado, seja no Internet
Explorer, Netscape, ou qualquer navega-
dor. Mas, para que não tenhamos que di-
gitar toda vez que quiser acessar nova-
mente aquele site, podemos inclui-lo nos
Favoritos (Internet Explorer) ou nos Mar-
cadores (Netscape). Depois de incluído,
é só clicar no link, posteriormente, sem-
pre que quiser acessar aquele site.

Vamos ensinar os passos com relação ao
Internet Explorer, que é o mais usado:

Acessada a página, após digitar o
endereço, clique no menu “Favoritos”,
opção “Adicionar a Favoritos...”. Abre-se
uma caixa onde você pode indicar a pas-
ta onde quer que aquele site fique arma-
zenado. É interessante criar pastas espe-
cíficas,  (por exemplo – Tribunais, Associ-
ações Profissionais, Jornais, Emissoras de
TV, Doutrina, Jurisprudência, etc). Exis-
tindo a pasta, clique na pasta, ela abre e
dê OK. Caso não exista a pasta, clique em
“Nova Pasta”, digite o nome da pasta e
dê OK duas vezes seguidas e o site ficará
armazenado naquela pasta específica.
Você pode, inclusive, mudar o nome do
site para ficar mais fácil de localizá-lo. Isso
deve ser feito antes de armazená-lo.

Posteriormente, sempre que quiser
acessar aquela página, é só clicar no menu
“Favoritos”, que o seu nome aparece. Caso
esteja em uma pasta específica, ponha o
mouse sobre o nome da pasta que apare-
cerão todos os sites armazenados naquela
pasta. É só clicar no site que a página abre.

A qualquer época, você poderá or-
ganizar seus favoritos,  através do menu
“Favoritos” – “Organizar favoritos”. Ali po-
derá renomear os sites, mudar de pasta
(mover), excluir e criar novas pastas.

Você poderá também exportar seus
favoritos para outro computador, através
do menu “Arquivo” – opção “Importar e
exportar”. Clicando ali, abre-se um assis-
tente que irá lhe orientar nesse trabalho.
É simples. Basta escolher a ação (exportar
favoritos), selecionar as pastas que quer
exportar (selecionando “Favoritos” vão
todos), e indicar o local para onde vai ex-
portar (clique em “procurar” e indique o
drive “a”, se for para um disquete).

Depois, para transferir do disque-
te para outro computador, siga os mes-
mos passos, só que utilizando a opção
“Importar favoritos”: indique o drive do
disquete e os favoritos serão automati-
camente transferidos para o navegador
Internet Explorer.

Ao navegar pela
Internet, ocasional-
mente nos defronta-
mos com um arquivo
com a extensão “.pdf”,
normalmente conten-
do documentos para vi-
sualização. De que se
trata? Criado pela Ado-
be Systems, o formato
PDF (Portable Docu-
ment Format) é um pa-
drão aceito mundial-
mente para a distribui-
ção de documentos contendo textos, fo-
tos e formulários. A Adobe distribui gratui-
tamente um leitor para esse formato, o
Acrobat Reader. Quando instalado, ele se
incorpora ao seu browser (Internet Explo-
rer ou Netscape) de forma que basta aces-

sar uma página com ex-
tensão “.PDF” para que
seu conteúdo seja
apresentado automati-
camente. Além da visu-
alização melhorada
(com recursos de
“zoom”, formatação
coerente independen-
te da plataforma utili-
zada, fontes originais,
etc.), o Acrobat Rea-
der permite a impres-
são com máxima quali-

dade. O formato PDF vem sendo utilizado
cada vez mais por Universidades, documen-
tação empresarial, relatórios governamen-
tais, etc. O Diário Oficial e Diário da Justi-
ça da União são acessados, pela Internet,
através de arquivos PDF.

Para que o arquivo PDF seja aberto em
seu computador, logicamente, você tem que
ter instalado o software Acrobat Reader. Caso
não o tenha, as páginas que disponibilizam
os arquivos PDF sempre apresentam um link
para download (captura) do programa. Não
encontrando esse link, o download pode ser
feito acessando o site  http://
www.adobe.com.br/products/acrobat/
readstep2.html.

Muitas vezes nós precisamos extrair al-
gum texto de um arquivo PDF para transferi-
lo para algum documento. E como fazer? Ao
abrir um arquivo PDF, você poderá selecionar
todo o texto, partes do texto ou só uma co-
luna. A seleção é feita clicando no ícone em
formato de “T”, na barra de ferramentas,
tendo ao lado as opções para selecionar tex-
to ou coluna (clicando na seta). Para selecio-
nar todo o texto, clique no menu “Editar” –
“Selecionar tudo”. Selecionando o texto,

Download do Acrobat Reader

pode-se copiá-lo e colar em qualquer docu-
mento Word. Se quiser transformar todo o
arquivo PDF em texto, é só clicar no menu
“Arquivo” – “Exportar documento para tex-
to” e o arquivo PDF será transformado em
arquivo “.txt”, que pode ser aberto e traba-
lhado em qualquer editor de texto.

EM BREVE NOVA HOMEPAGE DA AMATRA XIII

Dentro de alguns dias, estará no ar a
nova homepage da Amatra XIII, com

novo layout e seções interativas, onde
os colegas poderão, por exemplo,
inserir sentenças diretamente no site
através de formulários próprios.
Estamos trabalhando junto com a
Diretoria da Amatra e a Ponto R
(assessoria de Internet) para dotar a
página das melhores condições de
navegabilidade, fornecendo informa-
ções permanentemente atualizadas e
imprimindo-lhe maior dinamismo.
Estamos receptivos a qualquer sugestão dos colegas, que poderão ser transmitidas
por e-mail, através do endereço amatra@amatra13.org.br.



Uma característica que distingue a pessoa que
pensa é sua submissão a seu destino, em contraposição à vergonhosa luta com ele,

traço característico dos animais. (Marco Aurélio)!8
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Vocação para a Magistratura

E S M A T ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO TRABALHO

ROMERO DANTAS MAIA

Os versos acima, tirados do poema
“Operário em Construção”, de Vinícius de
Morais, retratam bem a luta entre o capi-
tal e o trabalho, onde o operário se in-
surge contra a exploração desenfreada
de sua mão-de-obra, já que a liberdade
contratual era ilimitada.

Tal contenda, porém, desigual e
desumana como muitas vezes ainda o é,
ensejou a necessidade de intervenção do
Estado nas relações de trabalho, como
estorvo à opressão e limite à autonomia
da vontade, com o desiderato de garan-
tir sustentação e sobrevivência tanto ao
capital explorador quanto ao trabalho
com o mínimo de dignidade humana.

Diante da grande diferença de for-
ças existente na disputa entre patrões e
empregados, para o Estado alcançar o
equilíbrio desejado, não poderia tratar
igualmente partes tão desiguais, sob pena

de incorrer em grave injustiça.
Por conseguinte, surgiu o Direito do

Trabalho alicerçado em um conjunto de nor-
mas que salvaguardam os direitos dos traba-
lhadores, com destaque para o princípio da
proteção do trabalhador, que constitui a base
do contrato de trabalho, e dele sobrevie-
ram outros princípios e regras.

Não obstante o Direito do Trabalho no
nosso país está na vanguarda dos sistemas
normativos que têm a função social como
meta, em face do seu poder de equilibrar
ou reduzir a distância entre as forças liti-
gantes, vem o neoliberalismo com a idéia de
estado-mínimo, i.e., o Estado cada vez me-
nos presente na economia e, sob o pretex-
to de gerar emprego, propõe a livre negoci-
ação entre empregados hipossuficientes e
seus patrões ávidos e poderosos. É a famige-
rada “flexibilização da CLT”.

Como se vê, enquanto se avança em
outros ramos do Direito rumo à satisfação
do fim social, no Direito do Trabalho se pro-
cura retroceder. O novo Código Civil, p. ex.,
busca o equilíbrio dos contratos, com o es-
copo de alcançar a função social e a digni-
dade humana (vide artigos 421 e seguintes
do CC), fortalecendo, inclusive, a cláusula
que permite a revisão dos contratos (rebus
sic stantibus), limitando a liberdade de exi-
gir o pactuado, geralmente em benefício do
hipossuficiente – como acontece nos con-
tratos de adesão – em detrimento da cláusu-
la “pacta sunt servanda”, que pugna pelo

Equilíbrio ameaçado seu cumprimento.
No mesmo itinerário segue o Direito

do Consumidor, que orgulha os operado-
res do direito tupiniquim, por ser uma das
legislações mais avançadas do mundo, pos-
to que prioriza a coletividade ao invés do
particular.

Contudo, na hipótese de se flexibili-
zar o Direito do Trabalho, como se preten-
de, implicaria na mera transformação de
um emprego em dois subempregos, e mes-
mo assim, gradativamente voltaríamos aos
níveis de hoje; é o que se tem como coro-
lário da prática do capitalismo insaciável.

O fato de o Brasil ser um campeão
da desigualdade social, com uma concen-
tração de riqueza que chega ao absurdo
de apenas 50 de seus empresários serem
detentores de 50% de toda a riqueza naci-
onal, fica clara a solução para se gerar
novos campos de trabalho, isto é, a taxa-
ção das grandes fortunas, além do investi-
mento na produção e na tão sonhada re-
forma agrária, bem como incentivar as mi-
cro-empresas. Tudo isso, sem sacrificar a
dignidade do trabalhador.

Evidentemente, a flexibilização do
Direito do Trabalho não é a única nem a
melhor maneira de se gerar emprego nes-
te país. Por isso, não somente os trabalha-
dores, mas toda a sociedade precisa com-
bater o perigo que corre o Direito, en-
quanto, temos apenas o seu equilíbrio
ameaçado.

n ROMERO DANTAS MAIA é servidor do TRT 13ª Re-
gião e aluno da ESMAT.

“... O operário adquiriu
Uma nova dimensão: 
A dimensão da poesia. 
E um fato novo se viu
Que a todos admirava: 
O que o operário dizia
Outro operário escutava. 
E foi assim que o operário 
Do edifício em construção
Que sempre dizia sim
Começou a dizer não...”
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Há algum tempo
vi um filme intitulado
“Perdas e Danos”,
estrelando Jeromy
Irons no papel
principal, o qual, em
razão de uma
tragédia pessoal, de
Ministro de Estado da
França chegou à
condição de mendigo.
E, ao final deste
drama, o personagem
constata que o que
faz de cada um de
nós o que somos é
imprevisível e
indeterminável.

Não sei se é bem assim, mas no meu
caso a Magistratura me veio por for-

ça das circunstâncias. Ainda bem jovem
queria ser médica e, para tanto, passei
um ano no cursinho de Medicina. Nesta
época resolvi casar contra a vontade do
meu pai. Resultado: fui parar no Rio de
Janeiro de castigo, perdi o vestibular e o
casamento. Como sempre gostei de ler,
fiz o Curso de Letras. Ao colar grau des-
cobri que detestava ser professora.

Já mãe de dois filhos, e aborrecida
com a rotina de dona de casa, ingressei
na Justiça do Trabalho mediante concur-
so público. Desde o início gostei bastan-
te do dia-a-dia do Fórum, mas fiquei de-
sanimada ao constatar que o meu curso
superior não me habilitava a participar
das progressões funcionais.

Buscando uma melhoria no serviço
público, ingressei na Faculdade de Direi-
to. Qual não foi a minha surpresa ao des-
cobrir-me profundamente interessada
pelo direito. A partir daí, a cada dia eu
queria saber mais, e passei a exercer
atividades mais técnicas, como assisten-
te de Juiz, e Diretora de Secretaria. De-
cidi, então, fazer concurso para Juiz do
Trabalho, único que me interessava. Tan-

to assim que jamais me inscrevi para
qualquer outro cargo público. Estes fatos
ocorreram em Natal/RN.

Aprovada na Paraíba, tive a grata
surpresa de ser bem recebida pelos pa-
raibanos, e fiz de João Pessoa o meu cen-
tro do mundo. E hoje, passados quase
trinta anos de serviços à Justiça do Tra-
balho, sei que em nenhuma outra ativi-
dade eu me sentiria tão realizada. O dia-
a-dia do Fórum é envolvente e instigan-
te, pois a cada momento nós nos depa-
ramos com questões tão diversificadas,
e às vezes tão surpreendentes, e que nos
prende de tal maneira a atenção, que
muitas vezes esquecemos que existe vida
lá fora.

Embora seja de temperamento tí-
mido, desde o primeiro dia me senti ab-
solutamente à vontade em presidir as ses-
sões, em conversar com as partes, em
resolver as pendências. Eu não sabia que
tinha vocação para a Magistratura, mas
a vida se encarregou de me colocar no
lugar certo.

SILVIA CERVEIRA
WANDERLEI

n n n n n SILVIA CERVEIRA WANDERLEY  é Juíza Titular
da 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande


