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Cartilha ensina direitos e deveres
para um contrato de trabalho justo

A assessora parlamentar e
advogada Zildene Bezerra Brito
lançará, em breve, a Cartilha do
Trabalho, que trata dos direitos
e deveres das partes envolvidas
em todo e qualquer contrato de
trabalho: o empregado e o em-
pregador. Discute o conceito de

trabalho e orienta como e onde ob-
ter assistência jurídica gratuita,
quando necessário.

A Cartilha, que tem o apoio e
o patrocínio da Escola Superior de
Magistratura do Trabalho (ESMAT),
é um guia de consulta, eficiente e
prático, para empregadores, em-

pregados, advogados, magistra-
dos e todos os profissionais com
atuação na área trabalhista. Esta
edição do Jornal AMATRA XIII an-
tecipa, com a devida autorização
da autora, alguns destaques do
conteúdo da Cartilha do Trabalho.

Página 5

PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA GRABRIELA DE SÁ QUIRINO

A juíza Roberta de Paiva
Saldanha, diretora da AMATRA
XIII e da ESMAT, e a juíza Maria
José de Andrade Maia foram
promovidas e assumiram, re-
centemente, as titularidades
das Varas do Trabalho em Sousa
e Catolé do Rocha, respectiva-
mente. Outras informações
sobre remanejamento e promo-
ção de Juízes do Trabalho da
13ª Região na Página 5.
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O JORNAL AMATRA
É UMA PUBLICAÇÃO BIMESTRAL DA ASSOCIAÇÃO

DOS  MAGISTRADOS DO TRABALHO DA

13ª REGIÃO - AMATRA XIII.
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Cidadania, Direito e Trabalho
Diretoria Executiva
da AMATRA XIII
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Cidadania é a faculdade de exercermos plenamente os
nossos direitos, cumprindo os deveres que se nos impõe a
vida em sociedade. Entretanto, o exercício da cidadania

só é possível quando temos conhecimento pleno de quais são
esses nossos direitos e deveres.

O próprio ato de informar, tornar público os direitos e
deveres do cidadão comum, do trabalhador, do empregador, das
mulheres, negros, índios, é cidadania, pois permite que esses
atores se tornem pessoas conscientes de seu papel social.

Esta edição do Jornal AMATRA XIII destaca uma iniciativa
que se constitui em ato de cidadania: a publicação da Cartilha
do Trabalho, de autoria da assessora parlamentar e advogada
Zildene Bezerra Brito, que será lançada em breve, sob o patro-
cínio da Escola Superior da Magistratura do Trabalho da 13ª Re-
gião – ESMAT.

Trata-se de uma publicação em linguagem simples e direta,
destinada a empregados e empregadores, com orientações sobre
obrigações e direitos que lhes assiste, numa verdadeira “tradu-
ção” dos textos legais das questões trabalhistas.

Na sua edição anterior (Edição nº 13 – Maio/Junho-2004),
este informativo divulgou as ferramentas tecnológicas que os
magistrados do Trabalho dispõem para agilizar o cumprimento
das sentenças que prolatam. Agora, a AMATRA XIII, ao apoiar a
publicação dessa cartilha, também demonstra a sua preocupação
em facilitar o acesso do cidadão comum à legislação que guia a
Justiça do Trabalho.

Estes são exemplos do quanto a AMATRA tem investido na
informação e na divulgação, elementos fundamentais para for-
mar opinião e conscientizar o cidadão que, ciente dos seus di-
reitos e cumpridor dos seus deveres, passa a contribuir para a
construção da sociedade mais justa que tanto almejamos.
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Não é de hoje que venho
acompanhando o jornal da AMATRA
XIII, apesar de ser suspeita para
tecer algum comentário, mesmo
assim, quero parabenizar a equipe
de edição, projeto gráfico, todos
os Juízes do Trabalho, Procurado-

Congratulações

PATRÍCIA BERGER DE OLIVEIRA SANTOS
Secretária Geral da Amatra XIII

   e  s p a ç o  d o  l e i t o r

“Todo homem que lidera, que está fazendo alguma coisa, tem contra ele, aqueles que gostam

de fazer a mesma coisa, aqueles que estão fazendo completamente o oposto e sobretudo um
grande exército de pessoas, mais severo, que, em absoluto, nada fazem.” (J. Clarétie)

res do Trabalho, alunos da ESMAT/
PB, que durante esta gestão, cola-
boraram brilhantemente para o
nosso jornal.



“Uma vez que você tenha experimentado o vôo, você irá caminhar com os olhos
voltados para cima, pois lá você esteve e lá você quer estar.”
(Leonardo DaVinci)
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O “risco-Supremo”

“Sem-teto”, “sem-terra”, “custo-
Brasil”, “risco-País”, “risco-Brasil”, “sem-
fronteira” etc. Diante de um sem-fim de
neologismos, que, de certa forma, pela
concisão, ajudam-nos a identificar, de
pronto, a temática envolvida, arriscamo-
nos a lançar mais um: o “risco-Supremo”.

E não estamos a tratar aqui de aven-
tura em esporte radical, aplicação finan-
ceira num banco iraquiano, ou embarque
num avião da American Airlines. Enfoca-
mos o nada desprezível risco das interpre-
tações do nosso Supremo Tribunal Fede-
ral, diante dos Princípios Constitucionais
supostamente ativos por essas bandas.

Para que não nos atribuam a pecha
de panfletários, fundamentemos nosso ra-
ciocínio, haja vista um fato concreto.

O Dr. Eros Roberto Grau, no seu A Or-
dem Econômica na Constituição de 1988
(pp. 30-37, 6ª Edição, 2001, Editora Ma-
lheiros), num convincente discurso em que
critica a desregulação do neoliberalismo
“introduzido por Collor, retomado por Fer-
nando Henrique Cardoso”, afirma que a
Constituição Federal de 1988 adotou um
modelo econômico de bem-estar, por força
do disposto nos seus artigos 1º (fundamen-
tos da República: dignidade da pessoa hu-
mana e valores sociais do trabalho), 3º (ob-
jetivo da República: construção de uma so-
ciedade livre, justa e solidária) e 170 (fun-
damento da ordem econômica: valorização
do trabalho humano e asseguração a todos
de uma existência digna). Asseverou que
isso “não pode ser ignorado pelo Poder
Executivo”. Mais adiante, precisamente na
p. 37, escreveu que “a substituição do
modelo de economia de bem-estar consa-
grado na Constituição de 1988 por outro,
neoliberal, não poderá ser efetivada sem
a prévia alteração dos preceitos contidos
nos seus artigos 1º, 3º e 170. Assim, os
programas de governo deste e daquele Pre-
sidente da República é que devem ser
adaptados à Constituição, e não o inverso,
como se tem pretendido. A incompatibili-
dade entre qualquer deles e o modelo eco-
nômico por ela definido consubstancia si-
tuação de inconstitucionalidade, instituci-
onal e/ou normativa”.

Independentemente do mérito do
discurso acima, o fato é que as idéias do
autor parecem ter mudado. O Dr. Eros
Grau, recém-empossado Ministro do Su-
premo, votou a favor da constitucionali-
dade da taxação dos inativos (prevista na

PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA

 PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA é Mestrando
em Direito Econômico, pela Universidade Federal
da Paraíba; Juiz do Trabalho do TRT da 13ª Região
(PB); Professor da ESMAT; e Professor do IESP.

   a r t i g o  j u r í d i c o

“Ora, há sinais
claros de que,

no novo cenário
econômico, o

homem
é apenas

um detalhe.”
EC 41/2003), uma proposta do famigera-
do neoliberalismo, sem que houvesse a
prévia e necessária alteração dos artigos
1º, 3º, e 170 da CF/88, conforme ele mes-
mo exigira.

Para nós, o episódio evidencia o ris-
co que é ser ministro do Supremo, e o ris-
co que o próprio Supremo representa para
o jurisdicionado, ao ser o último guardião
da Constituição. Na primeira hipótese, o
sufocante Poder Executivo nomeante exer-
ce uma pressão sem limites para fazer
valer seus atos, em detrimento de qual-
quer princípio ou regra jurídica, ou do con-
vencimento pessoal de membro do Tribu-
nal. No segundo caso, a insegurança para
o cidadão de não ter mais certeza se de-
terminado bem integrou ou não o seu pa-
trimônio jurídico.

Não se está a discutir a justeza ou
não da decisão do Supremo, ao taxar os
inativos, que, aliás, guarda até certo grau
de eqüidade. Ademais, a taxação delibe-
rada atinge pequena parcela da população.
Quem não tem interesse imediatamente
contrariado, nesta hipótese, então, difi-
cilmente dará importância à temática.

O que parece importar, na verdade,
é a mudança de rumo, a inclinação, a ten-
dência, a nova diretriz, a crescente judi-
cialização da política, a relativização de
princípios até então consagrados, a exem-
plo do direito adquirido e da segurança
jurídica. Tal mudança restou demonstra-
da no plano individual (argumentos do
Ministro citado) e no coletivo (votação
plenária: 7 x 4). Especialmente em maté-
ria de Seguridade Social, caros são os prin-
cípios da Eficácia da Proteção e da Irredu-
tibilidade do Valor do Benefício. Estes, ao
que parecem, não foram impeditivos para
a novel tributação. Observe-se que, reco-
nhecida a constitucionalidade da cobran-
ça, o percentual de 11% é irrelevante e,

juridicamente, não há qualquer empeci-
lho para que, em breve, seja majorado.
Ao contrário: há base jurisprudencial para
tanto. Temos de admitir: também nos ins-
titutos jurídicos, tudo que é sólido se des-
mancha no ar.

É sabido que, desde os tempos mais
remotos, o Rei sempre tentou e sempre
tentará açambarcar as ações legislativas
e judiciais. A tripartição de Poder foi uma
evolução, no sentido de se instituir um
Poder-dever para todos. No momento em
que o Poder Judiciário deixa de ser inde-
pendente, sucumbindo perante o Poder
Nomeante, trabalhando em “parceria”
com este (Palavra do atual Presidente do
STF, Ministro Nelson Jobim, em seu dis-
curso de posse), todo o nosso sistema de
controle estaria comprometido.

Para os que atuam especificamente
no mundo do Direito do Trabalho, o “ris-
co-Supremo” não é desprezível. Estima-
se que a partir de 2005, o governo inves-
tirá na reforma trabalhista, para “dina-
mizar”, “flexibilizar” e “modernizar” o
sistema. Não causaria espécie se tais
medidas, quando aprovadas, sejam chan-
celadas por aquela Corte. E os direitos do
trabalhador??? Ora, há sinais claros de que,
no novo cenário econômico, o homem é
apenas um detalhe.

Parece que os novos tempos estão a
sugerir que nos esqueçamos um pouco o
que aprendemos sobre direito adquirido,
valor social do trabalho, dignidade da pes-
soa humana, proteção ao hipossuficiente
ou segurança jurídica. Devemos aprender
o que significa equilíbrio orçamentário,
responsabilidade fiscal e superávit fiscal.

Ao que tudo indica, não vamos nos
firmar tão cedo como um Estado Demo-
crático de Direito, conforme preconiza
nossa Constituição, mas apenas como
mais um mercado. Deixaremos de ser ci-
dadãos para nos tornar meros consumi-
dores, e, ainda assim, em potencial, di-
ante da crescente exclusão social.

Outrora, os amparados pela seguri-
dade social foram chamados de “vagabun-
dos”; se não houver reação, logo todos
seremos taxados (com trocadilho) de
“sem-direitos”. Indaga-se: no mundo ju-
rídico, há risco maior? Não, ele é supre-
mo... Supremo.



 MARCOS FARIAS é Juiz do Trabalho aposentado
e Advogado (Contatos: 224-3110 244-1896

 9983.0038  E-mail: mfarias@openline.com.br)

“Todas as coisas já foram ditas,
mas como ninguém escuta é preciso sempre recomeçar.”

(André Gide)4
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AMATRA realiza Seminário Norte/Nordeste
EVENTO REUNIU JURISTAS, PROCURADORES, ADVOGADOS,

SINDICALISTAS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA
A Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª

Região (AMATRA XIII) e a Escola Superior de Magistratu-
ra do Trabalho (ESMAT) realizaram, no período de 18 a
20 de agosto, o I Seminário Norte/Nordeste de Direito
do Trabalho e Direito Processual Trabalhista e o I Encon-
tro Norte/Nordeste do Direito do Trabalho.

O evento, que reuniu juristas, procuradores, ad-
vogados, sindicalistas e profissionais da área do Traba-
lho, foi realizado no Hotel Ouro Branco, em João Pes-
soa, e contou com o apoio da Escola Superior do Minis-
tério Público da União – ESMPU.

Os temas abordados por palestrantes de vários Es-
tados do Brasil foram: O Direito do Trabalho Pós-Moder-
nidade, Comissões de Conciliação Prévia, Reintegração
no Emprego, a Relativização da Coisa
Julgada Material, Tutela Coletiva dos In-
teresses Individuais Homogêneos no Pro-
cesso do Trabalho, Penhora On-line, Li-
quidação de Sentença na Substituição
Processual, e Reforma Sindical.

A Empresa de Correios e Telégra-
fos na Paraíba fez o lançamento de um
selo personalizado do evento, constitu-
ído pela imagem do selo postal Brasil
2004 e pela logomarca do I Seminário
Norte/Nordeste do Direito do Trabalho.

A Empresa de Correios e Telégrafos lançou
um selo personalizado sobre o evento

MARCOS FARIAS

i n f o r m á t i c a j u r í d i c a
Lista da Amatra XIII

Tenho notado que alguns colegas ainda têm
dúvidas sobre a utilização da lista de discussão da
Amatra XIII. Trago alguns esclarecimentos:

A lista de discussão da Amatra XIII se destina
a divulgar notícias de interesse dos associados,
permitindo, ao mesmo tempo em que os colegas
troquem idéias ou obtenham orientação sobre de-
terminados assuntos.

O endereço da lista é: amatra13@grupos.
com.br.  A  inscrição na lista deve ser feita por
intermédio do seu Administrador, que, nessa lista,
é o autor desta coluna. Os pedidos de inscrição
devem ser dirigidos ao meu e-mail
jmsfarias@globo.com.  Atualmente contamos com
47 colegas inscritos.

O site do grupo é http://www.grupos.
com.br/grupos/amatra13. Caso algum assinante
deseje modificar as suas informações pessoais
no grupo, deve acessar essa página, digitar seu
e-mail como novo assinante e preencher o for-
mulário que se apresente, inclusive criando sua
senha de acesso. Toda nova inscrição depende
da aprovação do Administrador.

As mensagens enviadas ao grupo por pesso-
as não inscritas, são automaticamente redirecio-
nadas para o e-mail do Administrador que pode
aceitar ou rejeitar tais mensagens.

Chamo atenção para um aspecto importan-
te: todas as mensagens enviadas para o endereço
do grupo são distribuídas para todos os associados
inscritos. Respondendo a uma mensagem do gru-
po, sua resposta irá para todos os inscritos. Caso
deseje mandar e-mail apenas para um dos inscri-
tos, dirija a mensagem para o e-mail particular da-
quela pessoa.

ATENÇÃO: É importante abrir sempre as
mensagens, pois, de acordo com a política de
grupos adotada pelo provedor, qualquer assinan-
te que deixar de abrir cinco mensagens que lhe
forem dirigidas, ficará automaticamente suspen-
so do grupo, não mais lhe sendo enviadas as men-
sagens, até que o Administrador reabilite o en-
vio. Apesar dos avisos periódicos, estamos, atual-
mente, com cerca de 15 inscritos suspensos, sem
receber mensagens.

Como fazer para que as imagens
fiquem fixas em um determinado lu-
gar do texto? Como circundar de tex-
to, nesse mesmo programa, uma ima-
gem irregular?

Resposta - Se você usa o Word
2000 ou XP, deve formatar a figura para
que ela fique ancorada para deixar o tex-
to fluir pela sua lateral em vez de arras-
tá-la consigo. Para ajustar as caracte-
rísticas de uma figura, use o botão direi-
to sobre a imagem para ativar o menu
rápido. Escolha formatar figura (imagem)
e escolha a guia Layout.

Há várias formas de ancorar a ima-
gem. “Alinhado” faz com que a figura role
junto do texto. “Quadrado” e “Compri-
mido” permitem que o texto passe pelos
lados da figura, sem tirá-la do lugar. As
opções “Atrás” e “Na frente” podem ser
usadas para criar marcas d’água no do-
cumento. Os formatos “Quadrado” ou
“Comprimido” permitem selecionar a
posição da figura pelas opções Esquer-
da, Direita e Centralizado, podendo de-
terminar o local da figura.

DICAS DO WORD



“Faça apenas uma vez o que os outros disseram
que nunca poderia ser feito, e você nunca mais irá prestar
atenção às limitações deles.” (James Cook) 5

Ano V - nº 14 - Julho/Agosto de 2004

Os direitos e deveres do trabalhador
e do empregador, as etapas do processo
trabalhista e as instituições que atuam nas
questões trabalhistas na Paraíba são alguns
dos temas da Cartilha do Trabalho, que
deverá ser lançada em novembro próximo,
pela assessora parlamentar e advogada Zil-
dene Bezerra Brito, com o apoio da Escola
Superior da Magistratura do Trabalho da
13ª Região (ESMAT).

A autora traduz, em linguagem sim-
ples, objetiva e direta, a definição legal
de trabalho, empregador, empregado e
da relação contratual de trabalho, além
de explicar as diversas fases de um pro-
cesso judicial. Ela especifica cada um dos
direitos e todos os deveres das partes
envolvidas em um contrato de trabalho,
seja ele de experiência, estágio, tem-
porário ou por tempo indeterminado.

A Cartilha do Trabalho ensina ao em-
pregado como cumprir os seus deveres,
conhecer os seus direitos e, principal-
mente, como reclamá-los na Justiça. A
publicação, porém, não foi escrita sob a
ótica do trabalhador, e por isso também
possui todas as orientações necessárias
para que o empregador estabeleça uma

relação de trabalho correta e justa, da
qual se beneficiem ambas as partes.

O texto, longe de ser árido, enfa-
donho e cansativo como os de leis e có-
digos, informa passo a passo como
construir um contrato de trabalho com
observância dessa legislação: documen-
tos para admissão, anotações obriga-
tórias na Carteira de Trabalho, defini-
ção de jornada de trabalho, repouso/
intervalo, pagamento de horas extras,
banco de horas, férias e 13º salário,
direitos especiais como adicional notur-
no, insalubridade, periculosidade e sa-
lário-família.

A advogada detalha, ainda, os ca-
sos que ensejam licenças, afastamentos,
bem como os que se constituem em fal-
tas graves do empregado e do emprega-
dor e os que provocam rescisão de con-
trato. Zildene Brito, didaticamente, cria
até situações hipotéticas que ajudam o
leitor/usuário da cartilha a entender o
funcionamento das relações de trabalho.

Além de todos esses assuntos, a
Cartilha explica o papel do Ministério
Público do Trabalho, da Delegacia Regi-
onal do Trabalho, da Justiça Trabalhis-

ta e dos Sindicatos, informando como
e onde buscar os direitos trabalhistas e
obter assistência jurídica gratuita. A
elaboração da Cartilha do Trabalho teve
a colaboração do advogado Américo
Soares de Almeida; do auditor fiscal da
DRT, Manuel Ferreira Campos; do Pro-
curador do Trabalho, Ramon Bezerra dos
Santos; e da professora Carmela Buon-
figlio, do Departamento de Ciências
Sociais da UFPB.

A apresentação da Cartilha do Tra-
balho é de Eduardo Rabenhorst, profes-
sor do Centro de Ciências Jurídicas da
UFPB e da ESMAT, que assim define a
publicação: “um trabalho necessário,
oportuno e atual, principalmente por se
inscrever no âmbito do que chamamos
‘educação popular’, isto é, a ação peda-
gógica voltada para a conscientização de
direitos básicos da cidadania, no caso, o
direito do trabalho”.

A cartilha é, na verdade, um guia
básico de consultas, prático e eficiente,
que auxiliará advogados, magistrados,
auditores e fiscais da área trabalhista a
entenderem ainda mais a complexidade
das relações de trabalho.

Cartilha esclarece sobre direitos e deveres nas

RELAÇÕES DE TRABALHO

AMATRA parabeniza juízes promovidos
A criação da 7ª

Vara Trabalhista em
João Pessoa, que
tem como titular o
juiz Carlos Coelho
de Miranda Freire,
e a aposentadoria
dos juízes Aluísio
Rodrigues e Sílvia
Cerveira Wanderley
determinaram re-
centes mudanças na
titularidade em di-
versas Varas do Tra-
balho existentes na
Paraíba.

Dentre os remanejamentos ocorridos, destaca-se a promoção da
juíza Roberta de Paiva Saldanha (foto), diretora da AMATRA XIII e da
ESMAT, que assumiu recentemente a titularidade da Vara do Trabalho
em Sousa, tendo sido promovida por antiguidade. A juíza Maria José de
Andrade Maia, que respondia pela Vara de Sousa, foi promovida por
merecimento e assumiu a Vara Trabalhista de Catolé do Rocha.

 Segunda Instância (João Pessoa)
Juiz Paulo Américo Maia

 5ª Vara (João Pessoa)
Juiz Wolney de Macedo Cordeiro
6ª Vara (João Pessoa)
Juíza Rita Leite Brito Rolim
Vara de Mamanguape
Juíz Paulo Henrique Tavares da Silva
Vara de Guarabira
Juiz Antônio Cavalcanti da Costa Neto
2ª Vara de Campina Grande
Juiz Normando Salomão Leitão
Vara de Areia
Juiz Arnaldo Duarte do Amaral
Vara de Monteiro
Juíza Solange Machado Cavalcanti
Vara de Picuí
Juiz José Airton Pereira
Vara de Taperoá
Juiz José Fábio Galvão
Vara de Patos
Juíza Ana Paula Azevedo Sá Campos Porto

Houve mudanças ainda:

A AMATRA XIII parabeniza
a todos os promovidos,

desejando-lhes êxito na
administração de suas

respectivas Varas.
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FÁTIMA CRISTHIANE GOMES DE OLIVEIRA  é Juíza do Trabalho
    Substituta da 13ª Região.

“A verdade alivia mais do que machuca.
E estará sempre acima de qualquer falsidade como o óleo sobre a água.”

(Miguel de Cervantes)

Antes de qualquer
coisa, devo dizer que
“Em nome de Deus” é
um filme polêmico, que
causou repercussão em
festivais pelo mundo
afora, recebendo indica-
ções em alguns deles e
arrebatando o Leão de
Ouro, em Veneza. Não
sem receber inúmeras
críticas da Igreja, pelo
seu conteúdo, que foi
considerado pela última, de anti-católico. Esta
não me parece ser, contudo, a melhor defini-
ção que podemos atribuir ao mesmo.  “Em nome
de Deus”, na verdade, é um filme baseado em
fatos verídicos, que revela a realidade vivida,
dentro de conventos irlandeses, por jovens ca-
tólicas consideradas inadequadas pela socieda-
de, por serem supostamente promíscuas. Ali,
as mesmas eram submetidas a trabalhos for-
çados, espancamentos, abusos sexuais, lava-
gem cerebral, entre outros tipos de maus tra-
tos e humilhações. É interessante ressaltar que
a história do filme se passa na década de 60,
porém, o último “asilo” deste tipo foi fechado,
na vida real, tão somente em 1996.  O diretor
escocês Peter Mullan segue, com maestria, a
trajetória de quatro moças que, por razões di-
ferentes, foram condenadas a viver neste cár-
cere privado, abandonadas pela família e sob a
custódia de religiosos. Em nome de Deus, fo-
ram condenadas a uma vida de privações e pu-
nições. Merece destaque o mérito com que Pe-
ter Mullan conduziu o desenvolvimento desta
narrativa sem se deixar cair na pieguice, ainda
que a fita atinja momentos de grande dramati-
cidade em que ao espectador só resta a revolta
diante de tanta hipocrisia. O diretor acertou,
ainda, na escolha das atrizes que, sendo quase
todas estreantes no cinema, e já excelentes
em seus papéis, são co-responsáveis pela ex-
celência deste registro de uma das “maiores
injustiças da segunda metade do século 20”,
como bem definiu o polêmico diretor.  Um fil-
me-denúncia talvez seja uma melhor definição
para “Em nome de Deus”.

T
de Cinema
ELA

Em nome de Deus
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

THE MAGDALENE SISTERS
(DRAMA, INGLATERRA/IRLANDA, 2002)O juiz do futuro

E METÁFORAS
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

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

Vez por outra me ponho a
pensar sobre a responsabilidade
de ser juiz. É quando me permi-
to sonhar com o “juiz do futu-
ro”, aquele que, segundo Jac-
ques Charpentin, será “cavalhei-
resco, hábil para sondar o cora-
ção humano, enamorado da ci-
ência e da Justiça, ao mesmo
tempo que insensível às vaidades
do cargo, arguto para descobrir
as espertezas dos poderosos do
dinheiro, informado das técnicas
do mundo moderno no ritmo
desta era nuclear, onde as dis-
tâncias se apagam e as frontei-
ras se destroem, onde, enfim, as
diferenças entre os homens logo
serão simples e amargas lembran-
ças do passado.”

Ora, um sujeito assim, ao
meu ver, não corresponde à ima-
gem do intelectual mas a do sá-
bio. Sábio tanto no falar e no
agir, quanto no ver e ouvir as
coisas ao seu redor com simpli-
cidade, clareza e perspicácia.
É claro que esse conhecimento
justo das coisas jamais pode ser
um empreendimento exclusiva-
mente humano, pois se a sabe-
doria consiste em ver nitida-
mente a realidade, e ouvi-la com
limpidez, não foi outro senão
Deus Quem fez o ouvido para
ouvir e o olho para ver.

Percebo também, na des-
crição do “juiz do futuro”, três
dos atributos da sabedoria: a
prudência, a humildade e o dis-
cernimento.

Prudência como qualidade
de quem age procurando evitar
tudo aquilo que acredita ser
causa de erro ou de dano, vir-
tude ligada à difícil arte de sa-
ber ouvir. Naturalmente, o sa-
ber ouvir em muito contribui
para outra qualidade do homem
prudente, que é saber dizer a

palavra certa na hora certa,
pois, como ensina a Sagrada Es-
critura (Pr, 25, 11), “maçãs de
ouro com enfeites de prata/ é
a palavra falada em tempo opor-
tuno.”

Humildade, não como sinô-
nimo de baixa auto-estima. Ao
contrário, como busca incessan-
te e sincera de autoconheci-
mento. Alguém já o disse, fazen-
do coro com o pensamento so-
crático, que inteligente é quem
outros conhece; sábio, quem
conhece a si mesmo.

Por último, o discernimen-
to, que é a faculdade de julgar
as coisas com agudeza de espí-
rito. A sabedoria, nesse caso,
reside sobretudo numa justa
avaliação e julgamento da injus-
tiça e da maldade.

E é justamente por sonhar
com esse juiz do futuro, que me
sinto tocado pelas palavras de
Carnelluti que, indagando a si
próprio como pode fazer o juiz
ser melhor daquilo que é, che-
ga à seguinte conclusão:

 “A única via que lhe é
aberta a tal fim é aquela de sen-
tir a sua miséria; precisa senti-
rem-se pequenos para serem
grandes. Precisa forjar-se uma
alma de criança para poder en-
trar no reino dos céus. Precisa
a cada dia mais recuperar o dom
da maravilha. Precisa, cada ma-
nhã, assistir com a mais profun-
da emoção ao surgir do sol e,
cada tarde, ao seu ocaso. Pre-
cisa, cada noite, sentir-se hu-
milhado ante a infinita beleza do
céu estrelado. Precisa perma-
necer atônito ao perfume de um
jasmim ou ao canto de um rou-
xinol. Precisa cair de joelhos
frente a cada manifestação des-
se indecifrável prodígio, que é
a vida.”

Mitos
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“Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano.
Só porque existem algumas gotas de água suja nele,

não quer dizer que ele esteja sujo por completo.” (Ghandi) 7
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As novas formas de escravidão

“Existem no Brasil de hoje, milhares
de Josés, peões de trecho, migrantes, tra-
balhadores escravos. Escravizados pela po-
breza, pela falta de alternativa, pela dívi-
da, pelo medo, pela própria honra – que
dita que quem deve tem que pagar.”1

GRABRIELA DE SÁ QUIRINO

O trecho acima retrata fielmente a si-
tuação de vários brasileiros hoje, que,

mesmo após 100 anos da abolição da es-
cravatura, ainda vivem sob alguma forma
de escravidão.  Uma escravidão contem-
porânea, diferente da antiga, que, porém,
rouba a dignidade do ser humano da mes-
ma maneira.

Esse novo tipo de escravidão dá-se
pela relação de trabalho através de frau-
de, dívida ou retenção de salários e docu-
mentos, com ameaça e violência, a fim
de cercear a liberdade; constituindo-se em
uma agressão aos direito elementares da
pessoa humana, alienada do direito de ir
e vir e submetida a uma situação em que
o trabalhador é experimentado a tortura
e ameaça à sua integridade moral e físi-
ca, em flagrante violação das legislações
trabalhista e penal.

A Organização Internacional do Tra-
balho considera como formas contempo-
râneas de trabalho escravo, por exem-
plo, a participação obrigatória em proje-
tos de obras públicas, trabalho forçado
na agricultura e em regiões rurais remo-
tas (sistema de recrutamento coercitivo),
trabalhadores domésticos em situação de
trabalho forçado, trabalho em servidão
por dívidas, entre outros. Essa mão-de-
obra escravizada é base de sustentação
de muitas economias fora e dentro do
nosso país.

No Brasil, a forma mais tradicional
de trabalho escravo é a de servidão por
dívidas. Em sua maior totalidade, o lugar
para onde os trabalhadores são levados é
tão isolado que se torna impossível sua
comunicação com a sociedade, ficando
confinados naquele lugar, à deriva do em-
pregador até para alimentarem. Este, por
sua vez, cobra preços exorbitantes não só
pela alimentação, mas também pela mo-
radia e equipamentos de trabalho, exata-

mente para tornar impossível a quitação
do débito, pago pelo trabalhador com tra-
balho árduo e degradante, em condições
subumanas de higiene, segurança e saú-
de no trabalho. Enfim, é em nome dessas
dívidas ilegais e intermináveis, que os tra-
balhadores escravizados ficam presos ao
empregador, já que impedidos de sair en-
quanto não quitados seus débitos com os
aliciadores e tomadores.

As ações fiscais demonstram que a
escravidão tem a característica de ser pra-
ticada não por proprietários desinforma-
dos, mas até por autoridades constituí-
das ou grandes latifundiários, com gran-
de expressão na atividade econômica.

O modo de produção escravagista
moderno é suficientemente plástico para
admitir em sua cadeia produtiva a violên-
cia contra os direitos humanos, ao lado
de safras recordes, alta tecnologia, recur-
sos econômicos e financeiros quase ilimi-
tados, com grande influência em nosso
sistema político.

Segundo dados da Comissão Pasto-
ral da Terra CPT, no ano de 2001 foram
registrados 2.416 casos de trabalho es-
cravo e em 2002, 3.180 denúncias, com
1.294 registros de casos somente no es-
tado do Pará.

Esse quadro é agravado pela grande
soma da pobreza generalizada – proporci-
onando mão-de-obra farta – assim como,
pela impunidade do crime, criando condi-
ções para que perdurem práticas de es-
cravização, transformando o trabalhador
em mero objeto descartável.

O trabalho dignifica o homem. A
nossa Constituição Federal prioriza a va-
lorização do trabalho.  Dar trabalho em
condições decentes é forma de propor-
cionar ao homem os direitos que decor-
rem desse atributo que lhe é próprio: a
dignidade.

Hoje o que vemos não são somente
violações trabalhistas, sociais, mas sim a
violação da natureza humana. Foi preciso
que a sociedade retrocedesse até sua for-
ma mais barbárie, mais vil de exploração
do homem pelo homem, para que com-
preendêssemos que existem direitos que
pairam sobre a condição humana.

Importante entender que a anotação
na CTPS não significa somente a formali-  GRABRIELA DE SA QUIRINO é aluna da ESMAT

1. BRETON, Brinka Le. Vidas Roubadas: A Escravidão Mo-
derna na Amazônia Brasileira.  SP: Loyola,   2002. 280 p.

2. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.  Delegacia Regio-
nal do Trabalho/PA.  Campanha Estadual de Erradicação do
Trabalho Escravo. Belém, PA, 2003.

3. VIEIRA, Jorge Antônio Ramos. Trabalho Escravo: Quem
é o Escravo, Quem Escraviza e o que Liberta.  Organi-
zação Internacional do Trabalho - Brasil. Combate ao Tra-
balho Escravo. Brasil, out. 2003. Disponível em:
http://www.ilo.org/public/portugue/region/ampro/bra-
s i l i a / t r a b a l h o _ f o r c a d o / b r a s i l / d o c u m e n t o s /
amb_escravos.pdf. Acesso em: 18 set. 2004.

zação do contrato de emprego, mas prin-
cipalmente um reconhecimento de que
você faz parte da estrutura positiva do
crescimento de um país.

A persistência da prática do trabalho
escravo em nosso país é um atentado con-
tra a dignidade humana e uma ofensa à
consciência moral de todo cidadão.  O tra-
balho escravo agride a vida e a humani-
dade, revelando a fragilidade do tecido
social e dos princípios de solidariedade que
lhe dão fundamento.  Desvela ainda, os
condicionantes econômicos que empurram
para a servidão indivíduos que têm como
único objetivo a sobrevivência.

O combate tenaz ao trabalho escra-
vo constitui-se, portanto, em imperativo
ético para todos aqueles, cidadãos e or-
ganizações governamentais e da socieda-
de civil, que pugnam pela construção de
uma sociedade justa e solidária. Para tan-
to, é indispensável um movimento de imo-
bilização e integração de ações e políti-
cas públicas e populares de denúncia, fis-
calização, acompanhamento e busca de al-
ternativas solidárias visando à sua com-
pleta erradicação em nosso país.2

Então, nesse momento, temos que
nos indignar, enquanto cidadãos ou mem-
bros de poder do Estado, eis que, por nos-
sas ações ou omissões, temos responsa-
bilidade pelo destino de nossa Nação e de
nosso Povo, principalmente pela transfor-
mação da sociedade onde seja direito e
obrigação de todos o cumprimento das leis
e a realização da justiça, para que possa-
mos ser, assim, verdadeiramente, homens
livres e libertadores, pois, “ou o Direito
serve a vida, ou não serve para nada” (Le-
gaz y Lacambra).3
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O Smash em minha vida
NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA
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p e r f i l

“Não há nada mais vergonhoso do que alguém ser honrado
pela fama dos antepassados e não pelo merecimento próprio.”

(Platão)

Juíza treina na escola de tênis
SMASH, em Tambaú.

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

Confesso que por várias ve-
zes fiquei quieta, para que não
fosse observada pelos elaborado-
res deste informativo... Tanto que
aliviava a cada momento vencido.
Mas não tardou e recebi o ultima-
to de elaborar um texto para o
momento do “perfil”.

Muitos foram os pensamen-
tos e a confusão de fatos que se
fundiram em minha mente e tal-
vez a escolha do tema e a intro-
dução do assunto foram os mais
difíceis de serem elaborados. A
grande descoberta foi a necessi-
dade que eu tinha em comunicar
sobre a importância do esporte
para a vida de um magistrado.

Interessante invocar que a
escolha do tipo de esporte deve
envolver necessariamente o per-
fil do juiz, sob pena dele desistir
da prática ou se desestimular. No
momento em que pude treinar
tênis, cuja escolha tenha sido fei-
ta sem que eu tivesse a consciên-
cia da correlação com a minha per-
sonalidade, observei que mesmo
após muitas aulas, não conseguia
me desenvolver bem.

Conforme fui percebendo a
minha maneira de jogar, fui tam-
bém observando a minha perso-
nalidade. Para cada jogada era
utilizada muita força, daí eu per-
cebi que estava dirigindo muita
força em um só momento de mi-
nha vida, muitas calorias no jogo
e muitas energias a cada ato pra-
ticado, principalmente quando
eu queria me livrar daquela bola
ou situação “ mutatis mutanti”.
Conclui que nem a bola chegava
no destino pretendido, nem mui-
to menos eu;

Observei que muitas vezes
eu direcionava a bola para um sen-
tido, diagonal e ela tomava a dire-
ção de paralelo, isto porque agia
pelo impulso da jogada, o mesmo
acontecia com as minhas palavras,
quando ditas impulsivamente, con-
clui que eu nunca conseguia atin-
gir o objetivo desejado, quando
falava simplesmente para passar a
bola para outrem;

O saque para o início do
jogo deve ser sempre forte, mas
com planejamento, assim como
todo e qualquer ato de iniciativa
da vida, sob pena de ter que ver a
bola na rede e ter que repetir um
novo saque, doravante mais fraco
e mais lento, assim, conclui que
as minhas atitudes em fazer algo
novo, para funcionar e marcar
ponto têm que ser fortes, porém
planejadas;

Descobri que a cautela e a
tranqüilidade na hora de passar a
bola para o adversário são funda-

mentais para um bom jogador, foi
quando percebi que a minha pres-
sa e a minha inquietude estavam
atrapalhando o meu desempenho,
portanto, deveria trabalhar em
minha personalidade, de sorte que
buscasse mais paciência e mais
serenidade no momento de resol-
ver questões em que me colocas-
sem como “ a bola da vez” ;

O mais interessante é que
comecei a buscar em cada treino
um pouco de mim, utilizava as au-
las de tênis, como verdadeiras
sessões de terapia, um grande
momento da busca de mim mes-
ma. Averiguava que cada adversá-
rio tinha sua maneira peculiar de
jogar e de encarar a partida, uns
levavam o momento como um de-
leite, brincavam, relaxavam, outros
eram mais comprometidos, vora-
zes e agitados, sendo necessário
que eu também reagisse de forma
diferente com cada um, de sorte
que com o passar do tempo, quan-
do eu convivesse mais um pouco,
eu conseguisse reagir de forma
proporcional com os outros joga-
dores, nem devagar, nem muito agi-
tada, sempre com o equilíbrio es-
sencial para entender, compreen-
der e revidar cada jogada;

Verifiquei que quanto mais
treinado era o profissional, mais
ele entrava na quadra de forma
imponente, muitas vezes acredi-
tando ser o melhor, o mais prepa-
rado e o mais competente; inte-
ressante é que ao disputar com
estes, eu percebia que eu tinha
que ser eu mesma, não poderia
amedrontar-me, acuar-me, preci-
sava enfrentar, seguir o caminho
o qual me dedicava tanto, me es-
forçava e deveria encará-lo bem
de frente, sem medos ou qualquer
sentimento de inferioridade, pois,
somente assim eu teria condições
de lutar e quiçá até vencê-lo.

Decerto que alguns adver-
sários mais velhos, ou seja, com
mais tempo de quadra, algumas
vezes, tentavam se sobressair so-
mente com o vozeirão, no grito,
propagando vitórias, que nem sei
se tiveram, chegavam muitas ve-
zes a me desestimular, a me fa-
zer crer que eu não era capaz
de jogar, mas por amor, por de-
dicação e com muita luta e trei-
no, digo, com muito trabalho, eu
conseguia vencer estes senti-
mentos que me invadiam de mo-
mento, e continuava na quadra
sempre me dedicando e buscan-
do fazer o melhor, ofertando o
máximo de mim, de forma que
superava alguns adversários e
surpreendia os desavisados.

Foi então que percebi o

quão importante para mim como
pessoa e magistrada era ser mais
leve, tranqüila, paciente, menos
impulsiva, mais cautelosa, plane-
jar melhor meus projetos, reagir
com mais serenidade diante das
opiniões e críticas, mesmo aque-
las que não são verdadeiras. Foi
quando eu entendi que não po-
deria agir de forma impensada, sem
o indispensável equilíbrio emoci-
onal, sem a compreensão de que
cada pessoa tem a sua maneira de
entender o mundo e de ver a vida,
devendo ter uma maior compre-
ensão com as amarguras e desen-
contros dos outros, agindo sem-
pre com serenidade e sensatez.

Destaco, ainda, que o espor-
te esta sendo muito importante
na minha vida, deixando em meu
corpo a sua marca, em minha men-
te o relaxamento necessário, na
minha saúde as suas benesses e
na minha personalidade as trans-
formações que eu preciso para
seguir em frente no jogo da vida.

Ainda tenho muito que
aprender neste jogo, pois, são
anos de vida que não podem ser
consertados com alguns meses de
treino, mas já posso assegurar
que a visão que me foi revelada
foi de grande importância para
um aprimoramento do meu eu,
que tantos ajustes ainda não ne-
cessários, para que eu chegue a
ser uma verdadeira campeã, no
momento em que me faltarem
força nos músculos para buscar
na quadra a minha perfeição.

   a l m a n a q u e

O valor da
amizade

TODO HOMEM se sentia
obrigado, por sua grande sin-
ceridade, a igual tratamento
direto, e, qualquer que fosse o
entusiasmo pela natureza, a
poesia, o símbolo de verdade
que portasse, ele certamente
o mostraria. Mas, para a mai-
oria de nós, a sociedade não
mostra sua face e olhos, mas
seu perfil e costas. Para man-
ter-se em relações sinceras
com os homens em uma época
falsa não é necessário um
acesso de insanidade? Rara-
mente podemos andar eretos.
Quase todo homem que encon-
tramos requer certa civilidade
– precisa ser afagado; ele tem
alguma fama, algum talento,
ele tem alguma mania religio-
sa ou filantrópica que não deve
ser posta em questão e que põe
a perder toda conversação com
ele. Mas um amigo é um ho-
mem são, que exercita a mim
mesmo e não à minha enge-
nhosidade. Ele me oferece en-
tretenimento sem impor qual-
quer retribuição de minha par-
te. Um amigo, portanto, é uma
espécie de paradoxo da natu-
reza. Eu, que sozinho sou, eu,
que nada vejo na natureza cuja
existência possa afirmar com
igual certeza que a minha, ob-
servo agora a semelhança de
meu ser, em toda a sua altura,
variedade e curiosidade, reite-
rada em uma forma estranha;
de modo que um amigo pode
perfeitamente ser considerado
a obra-prima da natureza.

Ralph Waldo Emerson
escreveu um belo, sim-
ples e curto ensaio sobre
a amizade, traduzido
para o português por Car-
los Graieb e José Marco
Mariani de Macedo e pu-
blicado na versão brasi-
leira de  O Livro das Vir-
tudes, de William J. Ben-
nett. Vale a pena conhe-
cer-lhe um trecho.


