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Justiça do Trabalho usa tecnologia
para agilizar processos

Convênio firmado entre a
Justiça Trabalhista e o Banco

Central está contribuindo para
agilizar, com segurança e

rapidez, o cumprimento de
atos judiciais como o bloqueio
de contas, em qualquer agên-

cia bancária do país. Assim,
por exemplo, um devedor de

obrigações trabalhistas na
Paraíba poderá ter a sua conta
bloqueada por decisão judicial,
mesmo que a conta tenha sido
aberta em um banco de outro

Estado da Federação.
Para falar sobre a impor-

tância do computador e Inter-
net no dia-a-dia do magistra-

do do Trabalho, como ferra-
mentas que dificultam, ainda

mais, que as ordens dele
emanadas sejam burladas, o

Jornal AMATRA XIII entrevistou
o juiz Ubiratan Moreira Delga-

do, da 2ª Vara Trabalhista da
Capital. Leia a entrevista,

na íntegra,
nas Páginas 4 e 5.

Viva São João!
Chuva, fogueira e forró. A frase é, com

certeza, uma paródia da música de Caetano
Veloso, mas é perfeita para definir a Festa
de São João promovida pela Amatra XIII, na
Associação da Caixa Econômica Federal, em
João Pessoa, no dia 17 de junho.

A bela festa foi organizada pela juíza
Ana Paula Cabral Campos, que se esmerou
na decoração do salão. Ela não dispensou
bandeiras, balões, comidas típicas e brinca-
deiras, que divertiram crianças e adultos.

Para abrilhantar ainda mais a festa,
alguns associados foram vestidos com tra-
jes típicos dos festejos juninos. Os que não
trajavam roupas coloridas, estampadas e
remendadas, a organização da festa pro-
videnciou chapéus de palhas e lenços para
os homens, e lindas fitas coloridas para as
mulheres.
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Ferramentas modernas
Diretoria Executiva
da AMATRA XIII

Ano V - nº 13 -Maio/Junho de 2004

Desde o início dos tempos, o homem sempre modificou
o ambiente ao seu redor numa busca constante por melhores
condições de vida e, claro, para facilitar o seu trabalho. Nem
sempre os avanços tecnológicos alcançados ao longo dos anos
trouxeram respostas positivas a esse objetivo. Todavia, não há
como negar que as máquinas, o carro, os aparelhos eletro-ele-
trônicos oferecem ao homem moderno mais informação e conhe-
cimento, mais conforto e até mais segurança. É bem verdade
que nem todo mundo tem acesso à tecnologia, mas essa é uma
outra história...

Nesta edição, estamos apresentando o lado bom dos recur-
sos tecnológicos. A informatização da Justiça do Trabalho e o
uso cada vez mais intenso do computador e da Internet têm tido
papel fundamental na celeridade dos julgamentos de ações tra-
balhistas.

Os magistrados dispõem, hoje, de recursos da informática
que facilitam o seu trabalho, mas principalmente contribuem
sobremaneira para solucionar, com maior eficácia e eficiência,
questões que demoravam meses para serem resolvidas, quando
não resultavam em pilhas e pilhas de documentos perdidas nos
labirintos da burocracia brasileira.

Os computadores e todas as ferramentas por eles disponibi-
lizadas foram desenvolvidos exatamente para facilitarem o
trabalho do homem, nas suas mais diferentes áreas. A Justiça
Trabalhista no Brasil e, mais particularmente na Paraíba, já está
se aproveitando dessas facilidades, e com muita propriedade!

Na área de lazer, a edição destaca um grande sucesso
cinematográfico, na coluna Tela de Cinema. Confira! Há, ain-
da, frases e histórias que vão provocar, em você, caro leitor,
profundas reflexões...
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O Jornal da Amatra XIII tem
sido um instrumento  importante
de divulgação de novas idéias no
campo jurídico e,  bem assim, de
interação entre os magistrados tra-
balhistas.

Novas idéias no campo jurídico

JUAREZ DUARTE LIMA
Juiz do Trabalho Substituto e professor do UNIPÊ

   e  s p a ç o  d o  l e i t o r

A verdade é o bem próprio do homem e o único bem imortal
que nos é dado usar em nossa condição de seres mortais.

(Ben Jonson)

Destarte, parabenizo a to-
dos que estão a frente desse tra-
balho.



Se fossem escolher entre alternativas, as decisões seriam fáceis.
Uma decisão inclui a seleção e a formulação de alternativas.

(Kenneth Burke)
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Aperfeiçoar a execução

O Projeto de Lei no 3.253/
04, que simplifica a
execução no processo

civil, foi aprovado pela Comis-
são de  Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados, no dia 7
de junho do fluente ano. A maté-
ria, que faz parte das proposi-
ções  aprovadas pela comissão
especial da Câmara que avalia a
reforma do judiciário, teve
como relator o Deputado Inaldo
Leitão (PL-PB). Como o projeto
tramitou em caráter  conclusivo,
segue agora para ser votado
pelo Senado Federal.

A execução das sentenças
que impõem obrigação por
quantia certa sofre substancial
modificação. A primeira está
relacionada com o cumprimento
da sentença. Desaparece a  figu-
ra da citação do devedor para
pagar ou garantir a  execução,
sob pena de penhora. Sendo
líquida a sentença, ou  feita a
sua liquidação, o devedor terá o
prazo de 15 dias  para pagamen-
to, sob pena de acréscimo de
multa de 10% sobre o  montante
da condenação (Art. 475-J). O
cumprimento da  sentença passa
a ser a etapa final do processo
de  conhecimento, deixando de
ser um processo autônomo.

O novo dispositivo legal
transformará a dívida  estipulada
na sentença em uma obrigação
cujo inadimplemento  implica na
aplicação de uma multa, como
acontece nos negócios  da vida
civil. Atualmente, o devedor que

ANTONIO SOARES CARNEIRO

nnnnn ANTONIO SOARES CARNEIRO é Juiz do Trabalho
    Substituto da 21ª Região.

   a r t i g o  j u r í d i c o

“Os Juízes
do Trabalho devem

ficar atentos
ao fato  de que a

reforma
é do CPC e

em nada altera a CLT.”
não paga no prazo  legal sujeita-
se apenas à penhora de bens.
Não há nisso  nenhuma pena. O
processo de expropriação é
conseqüência da  necessidade de
satisfação forçada do direito do
credor e não  uma punição. Na
realidade, transformou-se num
convite à  protelação.

Não havendo o pagamento
no prazo legal, expedir-se-á
mandado de penhora e avalia-
ção. O fato de não haver  cita-
ção não implica em supressão
do direito de defesa na  execu-
ção da sentença. O executado
poderá lançar mão da  impugna-
ção, no prazo de 15 dias. Do
auto de penhora e  avaliação
ele será intimado na pessoa do
seu advogado, ou, na  falta
deste, do seu representante
legal ou pessoalmente.

Na impugnação, o devedor
poderá alegar o que hoje  se
argúi em sede de embargos à
execução: falta ou nulidade da
citação (se o processo correu à
revelia), inexigibilidade do
título, penhora incorreta ou
avaliação errônea, excesso de
execução etc.

A inovação mais importante,

a meu ver, é o fim do  efeito
suspensivo automático na oposi-
ção à execução. Em  regra, a
impugnação não terá efeito sus-
pensivo (Art. 475-M). Todavia, o
juiz poderá atribuir-lhe tal efei-
to desde que relevantes os
fundamentos e o prosseguimento
da execução seja  manifesta-
mente suscetível de causar ao
executado grave dano  de difícil
e incerta reparação. Destaco
também a dispensa de caução,
para levantamento de depósito
em dinheiro ou prática  de atos
que importem alienação de
propriedade, quando o  exe-
qüente demonstrar situação de
necessidade nos casos de  crédi-
to de natureza alimentar ou
decorrente de ato ilícito,  até o
limite de 60 salários mínimos, ou
na pendência de  agravo de
instrumento ao STF ou ao STJ,
salvo quando se justificar o
efeito suspensivo (Art. 475-L,
IV e V).

Os Juízes do Trabalho de-
vem ficar atentos ao fato  de
que a reforma é do CPC e em
nada altera a CLT. O  presiden-
te do Tribunal Superior do
Trabalho já defendeu a  exten-
são de multa de 10% à execu-
ção trabalhista. As  modifica-
ções na CLT dependem de lei,
porém. Por isso, é  preciso
muito mais. Faz-se necessário
atuar junto ao Poder  Legislati-
vo para trazer para a Justiça
do Trabalho o que há  de bom
na reforma do CPC.



No final, é importante lembrar que não podemos nos tornar
o que devemos ser se continuarmos sendo o que somos.

(Max de Pree)4
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ENTREVISTA EXCLUSIVA - UBIRATAN MOREIRA DELGADO

O uso da tecnologia a serviço da Justiça

Um convênio
assinado entre o Tribunal
Superior do Trabalho e o

Banco Central, por
exemplo, permite que
uma ordem judicial de
bloqueio de conta seja

transmitida rapidamente
para todo o sistema

bancário do país.
O uso de modernas

ferramentas tecnológicas
a serviço da Justiça é o

tema desta entrevista
que o Jornal AMATRA XIII
fez com o Juiz Titular da

2ª Vara do Trabalho, na
Capital paraibana,

Ubiratan Moreira
Delgado:

O computador e a internet são algumas das ferramentas que estão sendo
utilizadas pela Justiça Trabalhista para o cumprimento de ordens judiciais

e até bloqueio de contas de devedores de obrigações trabalhistas.

O Juiz Ubiratan Moreira proferiu palestra no auditório da CEF

Jornal AMATRA XIII -
Quais as ferramentas que a
Justiça do Trabalho utiliza
para agilização dos proces-
sos? O que a tecnologia ofe-
rece hoje como ferramenta
para essa agilização?

Ubiratan Delgado – Nos
últimos anos, a Justiça do
Trabalho tem empreendido
consideráveis esforços para
imprimir maior rapidez aos
processos, não apenas com
mudanças simples de proce-
dimentos, mas especialmen-
te com o emprego cada vez
maior da informática para
facilitar a movimentação
processual. Sessões total-
mente informatizadas, sis-
temas de petições eletrôni-
cas, comunicação de atos
pela internet e digitalização
de processos, ferramentas
já utilizadas em alguns Tri-
bunais Regionais, são extre-
mamente úteis para tornar
os processos mais céleres e,
acredito, logo serão realida-
de em todo o Judiciário Tra-

balhista. A informatização
das comunicações entre os
Juízes e outros órgãos, como
Banco Central e DETRAN tam-
bém tem contribuído sobre-
maneira para a agilidade do
cumprimento dos atos judi-
ciais.

Jornal AMATRA XIII - Em
que consiste a penhora on
line?

Ubiratan Delgado – O
termo “penhora on line”, dis-
seminado no meio jurídico,
não é muito adequado à fer-
ramenta hoje disponível. Na
verdade, o que existe é um
convênio entre os vários Tri-
bunais do país, de todos os
ramos do Judiciário, e o Ban-

co Central do Brasil, pelo qual
o Juiz, previamente cadastra-
do e munido de uma senha
pessoal, pode enviar uma co-
municação eletrônica de um
ato praticado no processo (blo-
queio ou desbloqueio de con-
ta, consulta ao sistema ban-
cário ou decretação de falên-
cia). O Banco Central recebe
esta comunicação, repassan-
do-a imediatamente ao siste-
ma bancário, que se encarre-
ga de cumprir o mandado di-
gital.

Jornal AMATRA XIII - No
âmbito da Justiça do Traba-
lho, qual o objetivo da utili-
zação deste recurso tecno-
lógico?

Ubiratan Delgado – O
objetivo primordial do convê-
nio BACEN/JUD é agilizar a co-
municação entre os magistra-
dos e o sistema bancário, pos-
sibilitando o rápido cumpri-
mento das ordens judiciais de
bloqueio de contas de deve-
dores de obrigações trabalhis-
tas ou previdenciárias e, con-
seqüentemente, abreviando a
duração das ações executivas.

Jornal AMATRA XIII -
Quais as vantagens desse ser-
viço para os magistrados e
para as partes litigantes?

Ubiratan Delgado – A uti-
lização desse recurso tecnoló-
gico trouxe maior segurança
na comunicação do bloqueio
de contas, com a certeza da
autenticidade da fonte e do
recebimento pelo destinatá-
rio, e imprimiu uma velocida-
de fenomenal ao cumprimen-
to da diligência. Antes do con-
vênio BACEN/JUD, para envi-
ar uma ordem de bloqueio ao
sistema bancário, o Juiz de-
veria expedir um mandado di-
rigido ao Banco Central, soli-
citando o repasse da ordem
aos bancos; este mandado era
protocolado no BACEN, que
abria um processo e o man-
dava para um setor específi-
co, o qual se encarregava de
analisar o objeto do ato judi-
cial, digitalizar aquela infor-
mação e somente então re-
passá-la para os bancos. Era
um procedimento extrema-
mente burocratizado, que de-
morava mais de um mês e ter-
minava por ser ineficaz, já
que muitas vezes o devedor
tomava conhecimento e saca-
va todo o dinheiro antes da
chegada do mandado ao ban-
co depositário. Sem falar que

“A INFORMATIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES

ENTRE OS JUÍZES E OUTROS ÓRGÃOS, COMO

BANCO CENTRAL E DETRAN TAMBÉM TEM

CONTRIBUÍDO SOBREMANEIRA PARA A AGILIDADE

DO CUMPRIMENTO DOS ATOS JUDICIAIS.”



Se alguém diz a uma pessoa que o universo se expande e

contrai pulsações de oito bilhões de anos, ela tem todo o direito de perguntar:
“O que eu ganho com isso?” (Peter de Vries) 5
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o Banco Central, por não ter
um cadastro de todos os juí-
zes do país, não tinha certeza
da autenticidade do documen-
to recebido. Enfim, não se
pode falar em vantagem para
o magistrado, mas para a ra-
pidez e eficiência do proces-
so. A vantagem é toda do ju-
risdicionado, razão da exis-
tência do Poder Judiciário.

Jornal AMATRA XIII - A
penhora on line é uma ferra-
menta de fácil utilização?

R – Basta uma noção ru-
dimentar de navegação na
rede mundial e um treinamen-
to de não mais do que uma
hora para que o magistrado
esteja apto a utilizar o siste-
ma. Como todo programa vol-
tado para a web, o do Banco
Central é bastante interativo,
de fácil utilização. É evidente
que, por questões de seguran-
ça, há inconvenientes, como
a troca mensal de senha e a
necessidade de cadastramen-
to por um gerente de usuári-
os ou master, obrigatoriamen-
te um Juiz da Região. O usuá-
rio que esquecer sua senha,
ou não fizer a alteração no
prazo previsto, será automa-
ticamente descredenciado e
deverá ser novamente cadas-
trado pelo master.

Jornal AMATRA XIII - Os
magistrados do trabalho da
13ª Região já a utilizam?

Ubiratan Delgado -  Os co-
legas da Região começaram uti-
lizando essa ferramenta de for-
ma bastante tímida, mas, pou-
co a pouco, as resistências vêm
sendo superadas e a adesão dos
colegas tem aumentado.

Jornal AMATRA XIII - É
um recurso jurídico válido,
plenamente aceito por todas
as instâncias do Judiciário?

Ubiratan Delgado -  Por
ter nascido de um convênio
entre o Banco Central e o Con-
selho da Justiça Federal, de-
pois estendido ao TST e aos
tribunais de segunda instân-
cia, seja no âmbito da Justi-
ça do Trabalho seja na esfera

da Justiça Comum Estadual e
Federal, creio que o BACEN/
JUD tem ampla aceitação no
Judiciário. É bem verdade que
existe uma ação direta de in-
constitucionalidade, proposta
pelo PFL, que questiona o con-
vênio perante o Supremo Tri-
bunal Federal, a quem cabe
dar a última palavra sobre o
assunto. O eventual acolhi-
mento dessa ação, que espe-
ro não venha a acontecer, se-
ria um enorme retrocesso na
luta pela efetividade dos pro-
vimentos jurisdicionais.

Jornal AMATRA XIII - Esse
serviço pode ser utilizado
com outras instituições, além
das instituições bancárias?

Ubiratan Delgado -  Sim,
guardadas as devidas peculi-
aridades de cada órgão. O nos-
so TRT, a exemplo de vários
outros Regionais, celebrou
convênio com o DETRAN, pos-
sibilitando a efetivação, via
extranet, de registro de res-
trição judicial à venda de ve-
ículos penhorados. Quem
sabe, mais adiante, não tere-
mos algo parecido com os ofi-
ciais de registro de imóveis?
Outra possibilidade em estu-
do é um convênio para troca
de informações com o INSS.

Jornal AMATRA XIII -  A
Justiça do Trabalho está
equipada para a utilização
ampla desse recurso?

Ubiratan Delgado - De
um modo geral, o atual está-
gio de informatização dos ór-
gãos da Justiça do Trabalho é
razoável e permite a incorpo-
ração de novos recursos tec-
nológicos. É certo que algu-
mas Varas, especialmente
aquelas situadas no interior e
em regiões mais inóspitas,
ainda carecem de equipamen-
tos minimamente operacio-
nais e de serviços de interli-
gação, todavia, espero que o
projeto de integração da Jus-
tiça do Trabalho, capitaneado
pelo TST e para o qual foram
carreados recursos extras,
venha a resolver esse proble-
ma em pouco tempo.

n 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

MARCOS FARIAS

i n f o r m á t i c a
j u r í d i c a

Sites de interesse jurídico
Eis aqui alguns sites bastante interessantes

para quem atua no mundo jurídico:
Site do ESCRITÓRIO GONTIJO – Homepage de um escritório

de advocacia que oferece muitas seções, atualizadas e de exce-
lente conteúdo informativo:

PÁGINA PRINCIPAL: - http://www.gontijo-familia.adv.br
Recomendo uma olhada nas seguintes seções:

l GRAUS DE PARENTESCO – Relações de parentesco, graus de
afinidade, gráficos demonstrativos dos parentescos, legislação bá-
sica, filiação por adoção e  mais algumas informações úteis sobre o
assunto - http://www.gontijo-familia.adv.br/monografias/
mono05.html

l BROCARDOS E AFORISMOS JURÍDICOS – apresentação por ordem
alfabética de mais de 3.200 brocardos e aforismos jurídicos de
jurisconsultos romanos:
http://www.gontijo-familia.adv.br/escritorio/brocardos.html

l PENSAMENTOS -  2.400 pensamentos, provérbios e ditos cons-
tando ainda as curiosas e divertidas seções - frases antológicas de
Millor Fernandes e frases de caminhoneiros:
http://www.gontijo-familia.adv.br/escritorio/pensamentos.html

l PRAZOS JUDICIAIS – Regras gerais sobre prazos, discriminação
dos diversos prazos judiciais e ainda um artigo especial sobre pra-
zos: “DO DIREITO INTERTEMPORAL EM FACE DO NOVO CÓDIGO CI-
VIL” de José da Silva Pacheco:
http://www.gontijo-familia.adv.br/escritorio/prazos.html

l CÓDIGOS E LEIS – Todos os códigos e Leis vigentes
http://www.gontijo-familia.adv.br/escritorio/codigoseleis.html

OUTRAS PÁGINAS JURÍDICAS:

n MODELOS DE PETIÇÕES – Modelos dos mais variados tipos de
ações e/ou petições: - http://www.direitoudf2001.hpg.ig.com.br/
peticoes/indice.htm

n DOMÉSTICA LEGAL – Portal com todas as informações possíveis
sobre empregados domésticos (como contratar, direitos, descon-
tos nos salários, FGTS, Previdência social, questão da diarista, etc)
- http://www.domesticalegal.com.br/index.asp

n FÓRUM DO HASS –O PONTO DE ENCONTRO DOS MAGISTRADOS -
Página do Juiz Jonas Hass -  http://www.jonashass.com.br

n PÁGINA DO JUIZ DO TRABALHO ALEXANDRE NERY – excelente
página de um colega dedicado à divulgação dos mais variados as-
suntos jurídicos pela Internet: http://www3.solar.com.br/~anery

n JURÍDICO.COM.BR - Um dos mais completos sites sobre direito no
Brasil: http://www.juridico.com.br



dez mil gregos que pegaram em
armas estava o valente e incan-
sável Feidipides.

Os gregos fizeram jus à
fama de guerreiros destemidos e
em apenas um dia de batalha
sem trégua venceram Dario, que
voltou aos navios com os seus
soldados. Eufórico, o comandante
grego determinou que Atenas
deveria ser informada imediata-
mente que os seus filhos derrota-
ram os invasores. Fácil imaginar
que Feidipides foi novamente
escalado para a missão.

Depois da corrida de ida e
volta a Esparta e um dia inteiro
de luta, Feidipides ainda encon-
trou forças para chegar a Atenas
em tempo recorde. Uma multi-
dão aguardava por notícias na
praça. Cambaleando, o nosso
herói abriu caminho entre a
turba e, segundos antes de
desfalecer, gritou: “Vencemos!”.
Os atenienses comemoraram aos
gritos e tentaram reanimar o
portador de tão grata informa-
ção. Era tarde. Feidipides estava
morto.

A pequena epopéia de
Feidipides, como todos agora
sabem, transformou-se em
modalidade esportiva. A primeira
maratona foi disputada em 409
a.C. e cobria um percurso de 25
milhas, equivalente a distância
entre a cidade de Maratona e
Atenas. A maratona olímpica
atual foi estabelecida em 1908 e
cobre 26 milhas e 380 jardas,
distância que separa o castelo de
Windsor do Estádio Olímpico de
Londres.

A maratona foi criada para
homenagear o herói grego
Feidipides, que correu dias e
noites para salvar sua cidade dos
inimigos. O seu percurso atual foi
criado nos jogos olímpicos de
1908, quando o rei Eduardo VII da
Inglaterra decidiu assistir à
corrida sem sair de casa.
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O maior patrimônio de uma nação é o espírito de luta de seu povo
e a maior ameaça para uma nação é a desagregação desse espírito.

(George B. Courtelyou)

   a l m a n a q u e

O rosto do guerri-
lheiro revolucionário Che
Guevara, desde a sua mor-
te em 1967, é constante-
mente estampado em ca-
misas, capas de caderno
e bandeiras. Políticos, lí-
deres estudantis e rebel-
des, com ou sem uma cau-
sa, repetem seus discur-
sos ano após ano, sem,
entretanto, algumas vezes
deixarem de ser rotulados
como ultrapassados. Dizem
que os mitos não morrem
nunca. E Che Guevara é um bom exemplo disto. O
filme DIÁRIOS DE MOTOCICLETA, dirigido pelo bra-
sileiro Walter Salles (conhecido pelos aclamados
“Central do Brasil” e “Abril despedaçado”), é ba-
seado no diário escrito pelo jovem argentino,
estudante de medicina Ernesto Che Guevara (in-
terpretado esplendidamente pelo mexicano Gael
Garcia Bernal, protagonista de “Amores Brutos”,
“O crime do Padre Amaro” e “E a sua mãe tam-
bém”), enquanto este empreendia uma longa via-
gem pela América Latina, no ano de 1952, a bordo
de uma motocicleta Norton 500, ano 1939, com
seu amigo Alberto Granado. Juntos, os viajantes
se vêem em situações inóspitas e passam frio,
fome, sede; enfrentam estradas esburacadas, o
deserto do Atacama, a neve da Cordilheira.  Esta
aventura, iniciada por pura diversão, aos poucos,
vai se revelando como uma jornada que ultrapassa
a descoberta geográfica de novos e belos lugares,
abrindo aos olhos dos jovens amigos (Che, com 22
anos, Granada, com 29 anos), a realidade de opres-
são vivida pelos povos latinos: pescadores, mine-
radores, índios, leprosos. Faz surgir aí, naquele
que seria anos depois, um dos grandes revolucio-
nários do século XX, um insipiente ideal de luta
contra todas as formas de injustiça e desigualda-
de.  Sem adquirir uma tonalidade política, o filme
mostra o homem Che Guevara antes do surgimen-
to do ícone, e longe de pretender mitificá-lo,
desmistifica-o, trazendo para perto do especta-
dor: um rapaz inquieto, indignado, sonhador. Pa-
rece piegas, utópico. Talvez o seja. Mas antes de
tudo, humano, e, sem sombra de dúvidas, como-
vente, ainda para aqueles que não partilham de
suas opções políticas. O filme coloca-se, ainda,
como uma bela homenagem à identidade latina,
tão fielmente retratada, em branco e preto, em
meio às cores das personagens principais: rostos
anônimos de chilenos, peruanos, colombianos,
venezuelanos. Todos iguais, em suas sinas.

T
de Cinema
ELA

Diários de Motocicleta
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

THE MOTORCYCLE DIARIES
(DRAMA, EUA, 2004)

O herói e o preguiçoso

Há cerca de dois mil e quinhen-
tos anos, o rei persa Dario I,

cujo domínio estendia-se da Ásia
à África, cismou de conquistar
também a Grécia, embora sou-
besse da fama dos gregos de
serem muito criativos em tempo
de paz e mais ferozes ainda na
hora de lutar. Para testá-los,
Dario enviou mensageiros às
cidades gregas para cobrar
tributos. Muitas engoliram o
desaforo, mas Atenas rebelou-
se, e seu povo atirou os persas
na lama.

Dario, claro, ficou furioso
com o insulto. Armou um exército
poderoso, fê-lo embarcar em
velozes naus, e lançou a esquadra
nas águas do mar Egeu. Os
atenienses, informados do perigo
iminente, decidiram pedir ajuda
à Esparta, localizada a 140 milhas
de distância. Para levar o pedido
de socorro, convocaram Feidipi-
des, o campeão de corridas. Duas
noites e dois dias depois, o nosso
herói, que correra sem parar,
chegou a Esparta.

Ocorre que os espartanos
eram cismados com os atenien-
ses, dos quais morriam de
inveja. Ficaram por ali em
silêncio, depois confabularam
baixinho, e muito tempo depois
é que informaram ao exausto
Feidipides que, de acordo com os
costumes de Esparta, eles não
poderiam lutar na lua crescente
ou minguante, que os atenienses
esperassem pela lua cheia, e
coisa e tal.

Feidipides meteu os pés na
estrada novamente e retornou a
Atenas para explicar aos seus
concidadãos que não esperassem
pela ajuda espartana e que se
preparassem para o pior. Dario já
havia desembarcado e avançava
pela planície de Maratona, há 25
milhas de Atenas, com o seu
poderoso exército. Os atenienses
decidiram enfrentá-los e entre os

Em agosto, quando estivermos quase todos nós
paraibanos confortavelmente sentados em frente aos

aparelhos de televisão para assistir Olimpíadas de Atenas,
reservemos um minuto, um segundo que seja, em nossa
memória, para reverenciar Feidipides, um dos maiores

gregos de todas as lendas e o verdadeiro criador da
maratona, uma das modalidades mais autênticas,

disputadas e admiradas dos jogos olímpicos.
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E S M A T ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO TRABALHO

O desafio do magistrado: aplicação do Direito ou realização da Justiça?

nnnnn EDUARDO JOSÉ SILVA DE ARAÚJO  é  Acadêmi-

co de Direito do UNIPÊ e aluno da ESMAT/PB

Muitas são as teorias que buscam explicar as
relações existentes entre o Direito e a Moral e, por
sua vez, destes com a coação, entre as quais se
antolha a do “Mínimo Ético”; e a dos “Círculos Tan-
gentes”.

A primeira teoria preconiza que o direito re-
presente o mínimo de moral positivada para que a
sociedade possa sobreviver.

Com efeito, se todo homem, ser gregário
por natureza, cumprisse de modo espontâneo seu
papel na sociedade, agindo em consonância com
os ditames triviais do primeiro código moral da
história da humanidade, como “não matarás”, não
furtarás, despiciente seria o uso da força a fim de
assegurar um direito.

Todavia, quando isto inocorre, exsurge a Es-
pada da Justiça, heterônoma e coercível, para tute-
lar, salvaguardar e garantir objetivamente a harmo-
nia transgredida e a paz social afrontada por um
comportamento proscrito em sociedade.

Ocorre que nem tudo que é legal é honesto,
conforme já propalavam os romanos: non omne
quod licet honestum est.

Urge ressaltar que alguns autores positivis-
tas, imbuídos pela doutrina de Augusto Conte, nos
meandros da revolução industrial, irrogavam aos tra-
balhadores a responsabilidade pelos crescentes pro-
blemas que eclodiam no seio da sociedade, a exemplo
da prostituição e do alcoolismo, sob o pálio de falta
de moral.

Essa pecha insidiosa e aviltante tinha o con-
dão de coonestar a escorchante exploração do
proletariado, a par de entregá-lo à sega da espa-
da da justiça, com o fim de legitimar o interesse
dominante.

Neste diapasão, merece relevo a teoria do
Direito Puro, segundo a qual o Direito e a Moral não
se misturam, não se interseccionam, possuindo cada
qual seu campo de atuação autônomo.

 Deste modo, verifica-se que um direito depu-
rado de conteúdo moral é como uma geometria sem
espaço, ou uma física sem energia – um amontoado
de fórmulas vazias. O pior é que há sempre aventu-

EDUARDO JOSÉ SILVA DE ARAÚJO

1 - J. Flóscolo da Nóbrega no seu compendio Intro-
dução ao Direito, pág 128.

2 - DASP- Departamento Administrativo do Servi-
ço Público – Jurisprudência Administrativa

reiros para preenchê-las com qualquer ingredien-
te, que depois impingem a todos como lei, como
direito, como moral. Não é isso o que têm feito os
maiores beneficiários do ‘direito puro’ – os ditado-
res e totalitários dos nossos tempos?”. Calígula,
nomeando o seu cavalo para o consulado, ou Hitler,
destinando as moças judias para os bordeis milita-
res, podiam estar agindo de acordo com a lei, nun-
ca, porem, com o direito1 .

Diria mais, os burgueses, entrementes, in-
fligindo inexoráveis horas de trabalho às mulheres
e crianças nas fábricas, sem o alento de uma pueril
infância, trazendo opressão aos pais de ditas fa-
mílias, poderiam agir de acordo com a lei, porem
sem o menor escrúpulo.

Nos dias atuais, concernente ao alcoolismo,
obviando tal posicionamento, a Administração Pú-
blica entende que a embriaguez habitual é um esta-
do patológico de alienação mental e não um fato
punível. Tanto o é que a Organização Mundial de
Saúde o classifica sob o CID F-10.2, como “síndrome
de dependência do álcool”, razão pela qual “não
será demitido o ébrio habitual se constatar que é
alienado mental” conforme subjaz da formulação
DASP n.º 1172 . De outro lado, merecerá tratamento
específico a fim de se recompor ou, quiçá, se apo-
sentar por invalidez,

Ressalte-se que as formulações elaboradas e
publicadas pelo DASP(COLEPE)  constituem, por for-
ça do disposto no art. 116, item III, do Decreto-lei nº
200, de 1967, orientação normativa para os Órgãos
de Pessoal da Administração Federal e Autárquica.

Não obstante, a Consolidação das Leis Traba-
lhistas em seu artigo 482 “f”, comina à prática de
embriaguez habitual a rescisão contratual por justa
causa. Nesta esteira, pode surgir uma perplexidade
ao exegeta menos arguto, segundo a qual o Servidor
Público encontra mais amparo na lei 8112/90 de que
o trabalhador na CLT, em situações análogas.

Entretanto, a jurisprudência pátria, na van-
guarda da aplicação do direito e realização da Justi-
ça, obviando esta dúvida consolidou o entendimento
de que longe de ensejar a rescisão por justa causa,
tal circunstância deve consistir em verdadeiro re-
flexo da consciência social do contrato de trabalho.

É o que subjaz do venerando aresto da lavra

do Ministro João Oreste Dalazen do Tribunal Superior
do Trabalho, senão vejamos:

 JUSTA CAUSA – ALCOOLISMO CRÔNICO – ART.
482, “F”, DA CLT – APLICABILIDADE – 1. O alcoolismo
crônico é formalmente reconhecido como doença pelo
Código Internacional de Doenças (Cid) da Organiza-
ção Mundial de Saúde – OMS, que o classifica sob o
título de “síndrome de dependência do álcool” (refe-
rência F-10.2), o que afasta a aplicação do art. 482,
“f”, da CLT. 2. O alcoolismo crônico gera compulsão
que impele o alcoolista a consumir descontrolada-
mente a substância psicoativa e retira-lhe a capaci-
dade de discernimento sobre seus atos. 3. Por con-
seguinte, ao invés de motivar a dispensa por justa
causa, deve inspirar no Empregador, até por motivos
humanitários e porque lhe incumbe responsabilidade
social, atitude dirigida ao encaminhamento do Em-
pregado a instituição médica ou ao INSS, a fim de que
se adote solução de natureza previdenciária para o
caso. 4. Recurso de revista de que não se conhece.
(TST – RR 561040 – 1ª T. – Red. p/o Ac. Min. João
Oreste Dalazen – DJU 29.08.2003)

Esta conjuntura evoca a célebre frase de
Eduardo Couture, segundo a qual “O Teu dever é
lutar pelo direito, porém, quando encontrares o Di-
reito em conflito com a justiça, luta pela Justiça.”

 Sem embargo, cumpre observar que a louvá-
vel ilação em epigrafe deve resultar do exame acu-
rado da prova. Destarte, o intérprete deve pers-
crutar com percuciência o cabedal probatório a ele
submetido o qual deve ser hábil para elidir a incidên-
cia do art. 482, “f”, da CLT. Lado outro, quando a
embriaguez não for patológica, eventual portanto,
representa causa justa para a dispensa do traba-
lhador e até constitui contravenção penal passível
de prisão simples, nos termos do art 62 da Lei de
Contravenção Penal.

Vestimos um ser desconhecido

“É mais fácil crer que o homem consiga,
partindo do zero, desenvolver uma tecnologia que
os leve aos céus do que, partindo do zero, desen-
volva um conhecimento que o leve ao interior de
si mesmo.”

C.G.Jung

LÚCIA HELENA GALVÃO ARRUDA

Podemos considerar que toda a forma-
ção técnica que ilustra as mais diversas áreas
do conhecimento, no mundo moderno, “ves-
tem” e aparelham para a vida a este ser cada
vez mais anônimo e misterioso: o homem.

Vivemos um contexto histórico onde o
êxito de nossa civilização é auferido pelo “pro-
gresso técnico”, ou seja, pelos progressos evi-
dentes observados nas máquinas que o homem
conduz. Mas o homem que conduz as máqui-
nas também evoluiu tanto assim? Podemos con-
siderar que aquele que conduzia a biga, há
dois mil anos, e o que conduz o supersônico,
em nossos dias, sejam realmente tão diferen-
tes? quem tem mais princípios, valores, senti-
do de vida? quem está mais preparado para
fazer frente a situações-limite sem abrir mão
de sua dignidade, de sua condição humana?
Enfim, evoluiu o homem ou apenas a máquina?

Não há dúvidas sobre os benefícios de

uma tecnologia eficaz e potente, mas esses
benefícios só podem ser revertidos em favor
da humanidade se os valores que a conduzem
são humanos. Senão, corremos o risco de aca-
bar agindo em prejuízo próprio, como uma lâ-
mina, bem afiada e precisa em seu corte, co-
locada nas mãos de um bebê.

Outra questão a considerar: como po-
demos avaliar o progresso técnico de um meio
de transporte, por exemplo? a resposta é sim-
ples: pela rapidez com que atinge o seu alvo;
quanto mais rápido e seguro, mais se aproxima
de um “padrão de excelência”, tão avidamen-
te buscado pelo mundo moderno. A transposi-
ção desse critério para outro campo é possí-
vel e leva a algumas reflexões: como julgar o
progresso humano? aonde queremos chegar,
como homens?

Deveríamos refletir sobre essas indaga-
ções para avaliar se as propostas que a socie-
dade nos faz têm, de fato, contribuído para
que alcancemos com maior rapidez e seguran-
ça essa condição de “Humanidade”, que seria
o padrão de excelência necessário para avali-
armos o nível de êxito obtido em nossas vidas,
através de todos os esforços empenhados. O
que é um homem de êxito, em nossos dias?

Necessariamente, o julgamento da con-
duta do homem moderno passa pela considera-

ção desses condicionantes culturais que pesam
e, muitas vezes, cegam, limitam, inviabilizam.

São muitas as questões a serem coloca-
das, e a filosofia nasceu exatamente para fazer
frente a essas questões, para despertar os ho-
mens, evitando que se tornem peças de uma
engrenagem que não sabem a que ou a quem
serve, mas agentes ativos e conscientes da so-
ciedade humana, dando-lhes um eixo de ori-
gem e finalidade, um “saber porquê”, preocu-
pação pouco comum na cultura do “know how”.
Filosofia é via de consciência, de lucidez, de
recuperarmos o frescor de irmos à vida em busca
de Vida, e não mera sobrevivência.

 Filosofia não é novidade, é uma ferra-
menta tão antiga quanto a humanidade, útil e
imprescindível, mas relegada a segundo plano
por uma civilização que sofre de uma amnésia
imperdoável: esqueceu-se de que a única coi-
sa sólida, válida e real que de fato podemos e
devemos construir são Homens. Abri esse arti-
go com uma citação, e gostaria de fechar igual-
mente com outra, simples, mas que resume
com muita felicidade tudo o que dissemos:

“Não sois máquinas; homens é o que sois”.
Charles Chaplin.

nnnnn     LÚCIA HELENA GALVÃO ARRUDA é filósofa, servi-
dora da Justiça do Trabalho e professora há 15 anos da
Associação Internacional Nova Acrópole (www.nova-
acropole.org.br), entidade sem fins lucrativos, presente em
54 países em todo o mundo, voltada para o ensino de Filosofia
à Maneira Clássica e difusão de programas culturais.
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Razão e sensibilidade:
novos arquétipos do Magistrado

ARNALDO JOSÉ DUARTE DO AMARAL

Aquilo que na vida tem sentido, mesmo sendo qualquer coisa de mínimo,
prima sobre algo de grande, porém isento de sentido.

(Carl Gustav Jung)

É sempre difícil trazer algo de novo e útil aos colegas, pois
conheço a capacidade intelectual de todos, mas convidado a escre-
ver em nosso jornal, dei panos a nossa tarefa. Assim, tentaremos to-
mar o prumo do novo e do interessante nesta nossa conversa. Nesse
afã, permitam-me compartilhar com vocês algumas reflexões e angús-
tias conexas ao bom e correto exercício de nossa profissão, pois sei
ser esta a meta de todos nós.

Pois bem. Nesse campo, assusta-me perceber como fomos mal
preparados, nas faculdades de direito, para o exercício da magistra-
tura, não obstante a existência e esforço de alguns bons professo-
res. De fato, se verdadeiros formos, confessaremos – não por culpa
nossa – o relativo despreparo (não inaptidão) na qual iniciamos a nos-
sa vida na Magistratura. Tal fato deve ser examinado em duas pers-
pectivas. Tentaremos dissecá-las pois.

Primeiro, nossa formação foi positivista. Por exemplo, pouco,
ou nada, aprendemos acerca da normatividade dos princípios consti-
tucionais e de institutos hoje comezinhos na aplicação do direito
(princípio da proporcionalidade, interpretação conforme, declara-
ção de inconstitucionalidade com, ou sem, redução de texto etc.)1 .
Desconhecíamos, também, a doutrina de Alexy, Bonavides, Canotilho,
Castanheira Neves, Dworkin, Hesse, dentre outros, e estudávamos
por autores outros que imitavam, ou copiavam, doutrinas arcaicas.

 Resultado, primeira deficiência em nossa formação: éramos
meros aplicadores da CLT, da lei. Ora, desconhecer esses institutos e
autores, dentre tantos outros assuntos e doutrinadores, era renegar
a junção do Direito com a moral, era olvidar a mais moderna Teoria
Geral do Direito2 .

Segundo ponto a ser considerado, nenhuma formação tivemos
– e ainda não temos, creio – no proceder com as partes e testemu-
nhas. Assim, pouco compreendemos – a não ser intuitivamente -  a
importância emocional e real da vida que se esconde por trás das
letras frias de uma lei e nos meandros de um processo. E assim nos
expomos ao erro. Decerto, outro reflexo positivista de nossa forma-
ção, o juiz boca de lei, distante da vida e dos fatos, próximo da
injustiça, do não direito.

Outras angústias poderiam ser compartilhadas, porém o tempo
e o espaço não nos permitem, mas – se me permitem – posso pincelar
outros temas conexos, poderíamos, por exemplo, conversar acerca
da distância do juiz – e da lei – da(s)  realidade(s) de nossa região e
tantas coisas aparentemente contraditórias, dialéticas, a merecer
nossa atenção.

 Bem sei, pragmaticamente, e por esforço contínuo, nos saímos
da melhor maneira possível no exercício de nossas funções, mas acho
– e aproveito o espaço para sugerir - que devíamos nos aprofundar em
nossa conversa, deveríamos pensar na nossa formação técnica e emo-
cional, pois só assim estaríamos mais próximos do nosso objetivo co-
mum: servir à Lei  e à Justiça, servir à razão e à sensibilidade.

Julgar é ser julgado

E METÁFORAS
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

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

A discussão sobre o
poder de julgar tem ocupa-
do a mente de muitos estu-
diosos do Direito. O jurista
italiano Carnelluti, por exem-
plo, afirma que todo ser hu-
mano, se parasse para pen-
sar no que ocorre quando se
julga outra pessoa, jamais
aceitaria ser juiz. No entan-
to, a vida em sociedade exi-
ge que alguém assuma tal en-
cargo. E  esse é o dilema do
direito, um drama que deve-
ria ocupar o pensamento de
todos, juízes e jurisdiciona-
dos. Daí por que, segundo o
mesmo Carnelluti, “o Crucifi-
xo que, graças a Deus, nas
cortes judiciárias pende ain-
da sobre a cabeça dos juí-
zes, seria melhor se fosse
colocado defronte a eles, a
fim de que ali pudessem com
freqüência pousar o olhar,
este a exprimir a indignidade
deles; e, não fosse outra, a
imagem da vítima mais insig-
ne da justiça humana. So-
mente a consciência da sua
indignidade pode ajudar o
juiz a ser menos indigno.”

Os insensatos, porém,
fazem pouco caso dos con-
selhos do mestre italiano.
Presumem que para proferir
um justo veredicto basta co-
nhecer a letra da lei e apli-
cá-la ao caso concreto; que
a elaboração de uma senten-
ça é um processo lógico-for-
mal, em que o juiz age fria e
tecnicamente. Nada mais
enganoso. O ato de julgar
encerra muito mais que tec-
nologia de ponta e conheci-
mento formal de Direito; jul-
gar pressupõe sensibilidade.

Por isso, vale a adver-
tência do Evangelho. Ao jul-
gar o outro, o juiz também

julga o homem dentro de si
mesmo. E no instante do jul-
gamento, antes de preocu-
par-se com o tecnicismo ju-
rídico, é fundamental pers-
crutar a complexidade da
natureza humana, pois julgar
é, acima de qualquer coisa,
esforçar-se para compreen-
der o ser humano e suas cir-
cunstâncias.

O que fazer, então,
para se atingir esse objetivo?
O juiz precisa ter, afora os in-
dispensáveis conhecimentos
jurídicos, noções básicas de
Antropologia, Psicologia, So-
ciologia, Filosofia, enfim, de
todas as chamadas ciências
sociais?

Bem, é claro que se
espera de um julgador um
conhecimento mínimo de
“Humanidades”. Entretanto,
a tentativa de compreensão
do ser humano não se reduz
apenas aos modelos teóricos
da nossa gaia ciência, mas
tem a ver com a crença num
sentido mais profundo para a
coexistência humana.

Conta-se, a esse respei-
to, que certa feita alguns
anjos perguntaram a Deus por
que razão Ele teria criado o
ser humano. Era de todo in-
compreensível até para os
querubins e serafins, inte-
grantes do alto escalão do Pa-
raíso, o motivo real de ter o
Todo-Poderoso criado um ser
tão contraditório e aparen-
temente absurdo: meio bar-
ro, meio espírito; meio anjo,
meio animal. Do Criador, na
oportunidade, receberam a
seguinte resposta: o homem
não é questão para se discu-
tir em congressos de filoso-
fia; o homem é questão de fé
no homem.

Mitos

ARNALDO JOSÉ DUARTE DO AMARAL
é Juiz Titular da Vara do Trabalho em Areia/PB.

1  - Assim, em cursos ministrados nesse nosso país, assusta-me, por assim dizer, o
“susto” que alguns operadores do direito tomam diante do controle de constitucionali-
dade difuso, tão pouco praticado no Brasil, como também me assusta o desconhecimento
de que um juiz pode afastar, ante um caso em concreto, uma lei irrazoável (injusta),
conforme precedentes do STF, alicerçado no artigo 5º, Inciso LIV.

2 - Por analogia podemos dizer que ainda usamos a boa – mas ultrapassada – medicina
de meados do século passado, desconhecendo toda evolução posterior da ciência médica,
com claro, prejuízo, portanto, às nossas atividades.
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