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O Reality Show também
existe nas audiências

88

ESMAT capacita candidatos
para a Magistratura

A Escola Superior da Magistratura
          do Trabalho está promovendo
           mais um Curso Preparatório para
o ingresso na Magistratura Trabalhis-
ta, com início no  dia 8 de março e
encerramento em dezembro. O curso
tem como meta cumprir todo o pro-
grama unificado exigido nos concur-
sos para Juiz do Trabalho em qualquer
Estado do Brasil.
nnnnn     Em 2003, a ESMAT formou a sua 9ª
turma (foto), com uma solenidade de
conclusão prestigiada pelo presidente da
Associação Nacional da Magistratura,
Grijalbo Fernandes, pela presidente do
TRT da 13ª Região, Ana Maria Madruga
e juízes do Trabalho.  A solenidade teve
descerramento de placa e, em aplaudi-
da conferência, o professor Eduardo Ra-
benhost tratou da “Ética de um juiz”.
nnnnn Criada em 1993, a Escola já capaci-
tou mais de 300 profissionais. Leia a
matéria especial sobre a ESMAT, nas

Páginas 4 e 5. TELA DE
CINEMA

21 Gramas:
quanto
PESA a
vida?

Todos os ex-presidentes
da AMATRA XIII foram home-
nageados pela atual Direto-
ria da Associação, com uma
Galeria, onde constam fotos
e o período de gestão de
cada um. A Galeria dos Ex-
presidentes foi inaugurada
em janeiro, numa emociona-
da solenidade que reuniu os
sete homenageados, o pre-
sidente da ANAMATRA, juiz Grijalbo Fernandes e representantes da OAB,
do Ministério Público e da Associação dos Magistrados da Paraíba, entre
outras autoridades.
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Êxitos e responsabilidades!
Diretoria Executiva
da AMATRA XIII
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Caro leitor,
A Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região

– AMATRA XIII – inicia 2004 com grandes responsabilidades
para com os seus associados. Último ano do seu mandato, a
atual Diretoria revisa o programa que se propôs cumprir ao
assumir a Associação, fazendo um balanço entre o que já
se cumpriu e o que resta a implantar. A essa, soma-se a
responsabilidade gerada pelos sucessos obtidos com as
iniciativas e ações do ano passado.

A ESMAT, por exemplo, começa neste 8 de março o seu
10º Curso Preparatório para a Magistratura em clima de
grande expectativa, resultante do êxito do 9º Curso que
formou, recentemente, mais uma turma. Consolidada como
uma referência para a capacitação de magistrados e opera-
dores do Direito, a Escola promete para este ano novida-
des como a inauguração da Biblioteca, cursos específicos
de aperfeiçoamento e eventos para a comunidade jurídica,
em geral.

Além disso, o Jornal AMATRA XIII comemora o seu quin-
to ano de circulação. Esta edição, a décima primeira, re-
percute o êxito de ter efetivamente se transformado em
um meio de comunicação e interação entre a Diretoria e os
associados da AMATRA. Ainda nessa área da comunicação, a
Associação apresenta nova página na internet, com espa-
ços interativos e mais uma fonte de informação destinada à
Magistratura.

Confira nas próximas páginas desta edição as notícias,
os textos para reflexão e lazer, e profundos questionamen-
tos sobre a difícil arte de julgar. Tudo isso foi preparado
com muita responsabilidade e com o rigoroso critério de
manter a qualidade que marca as nossas ações.
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 n n n n n n n n n n n n n n nGosto do Jornal da Amatra XIII.
Especialmente do preço! Além disso
há uma figura ímpar responsável
pelo seu projeto, que é o jornalista
William Costa, por quem nutro es-
pecial admiração e afeto. Apenas
acho que falta uma coluna de hu-

Falta humor...

VLADIMIR AZEVEDO
Servidor do TRT 13ª Região

   e  s p a ç o  d o  l e i t o r

mor. Tenho certeza que enredo não
faltará. Gente engraçada e fazen-
do graça há de sobra.

A alma, sem entusiasmo, não floresce,

porque somente o entusiasmo é que é a eterna primavera do espírito.
(E. Bertarelli)



Um dos grandes males da humanidade é a falta de compreensão
do dever que cada um de nós tem para com a coletividade.

(Antônio Pousada) 3
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O direito às férias proporcionais

Cuidaremos de tecer aqui algumas con-
siderações acerca do direito às férias pro-
porcionais, face às disposições da Conven-
ção nº 132 da OIT, como também ante o
disposto nos Enunciados 171 e 261 do TST,
estes modificados no final do ano passado
por força da Res. TST 121/93.

Dúvidas não pairam mais quanto à apli-
cação integral daquele tratado protetivo em
nosso país, desde sua ratificação operada
pelo Decreto nº 3.197, publicado em outu-
bro/99, bem assim que tal norma introduz
modificações pontuais, porém significantes
no regime do usufruto do direito constitu-
cional às férias anuais, a exemplo da proibi-
ção de computar os dias feriados no des-
frute daquele descanso (Art. 6.1), da alte-
ração quanto aos prazos de fracionamento
das férias (Art. 9.1) e da necessidade de
consultar o empregado quanto à oportuni-
dade da concessão daquele direito (Art. 10).
Curiosamente, poucas são as coletâneas
legislativas que veiculam o texto integral
daquela Convenção, assim como suas dis-
posições raramente são invocadas, seja por
juízes ou advogados, no enfrentamento das
lides trabalhistas. Tanto é assim que somen-
te quatro anos depois é que a mais alta
Corte Trabalhista do país achou por bem
adequar sua jurisprudência sumulada quan-
to ao tema, embora parcialmente.

Contudo, deixaremos de lado a com-
pleta dissecação daquela norma, já feita ali-
ás com brilhantismo por diversos estudio-
sos, concentrando a nossa atenção no as-
pecto alusivo às férias proporcionais, direi-
to rescisório por excelência, admitindo sua
exclusiva conversão em pecúnia quando do
rompimento da relação empregatícia.

De início, desfaz aquela norma inter-
nacional qualquer dúvida quanto à unifica-
ção do prazo das férias anuais em trinta dias,
exceto na hipótese dos marítimos (regidos
por norma própria), ante a declaração for-
mulada pelo governo brasileiro quando do
depósito da ratificação junto à OIT. Da mes-
ma forma, resta revogado o art. 3º da Lei
5.859/72, que regulamenta o trabalho do-
méstico, valendo destacar que a uniformi-
zação de prazo implica também na igualda-
de de tratamento, inclusive quanto à pro-
porcionalidade. Aliás, no ano passado, o TRT
de Minas Gerais, apreciando tal hipótese,
assim pronunciou-se:

“EMENTA: Empregado Doméstico -Fé-
rias Proporcionais. Convenção nº 132
da Organização Internacional do Tra-
balho - A Convenção nº 132 da  OIT, 
inserida no ordenamento jurídico na-
cional pelo  Decreto nº 3.197/99,  es-
tendeu a todos os trabalhadores,  à ex-
ceção dos marítimos (art. 2º, item 1), 
o direito às férias proporcionais, esta-
belecendo,  inclusive,  um  novo perí-
odo aquisitivo  para  as mesmas  (6 

PAULO HENRIQUE
TAVARES DA SILVA

nnnnn PAULO HENRIQUE TAVARES DA SILVA é Juiz
Titular da Vara do Trabalho de Taperoá e profes-
sor do UNIPÊ.

   a r t i g o  j u r í d i c o

“...tendo em vista ser
aplicável ao Direito do
Trabalho o princípio da
norma mais favorável,
não há como negar ao

empregado doméstico, o
direito às férias

proporcionais vindicadas.”

meses),  independentemente do  mo-
tivo  da  dissolução contratual (art. 
11 c/c art.  5º da referida Convenção). 
Neste sentido,  e tendo em vista ser
aplicável ao Direito do Trabalho o prin-
cípio da norma mais favorável, não há
como negar ao empregado doméstico,
o direito às férias proporcionais vin-
dicadas.” (TRT 3ª R, 3ª Turma, RO/3951/
03, Red. Juíza Maria Cristina Diniz Cai-
xeta,  DJMG 31/05/2003 P.08).

Desponta nessa decisão a exegese de
que haveria sido instituído em nosso país
um novo período aquisitivo para as férias
proporcionais, de seis meses, face a direti-
va internacional. Isto é, estaria o direito
comprometido se o término da relação de
emprego ocorresse antes da conclusão de
seu primeiro semestre.

Já o TST, ao modificar as redações dos
Enunciados 171 e 261, ante o disposto no
Art. 11 da C. 132 da OIT, fez expressa refe-
rência à manutenção de um período aquisi-
tivo de doze meses para as férias anuais.
Manteve, no entanto, a tese da rejeição
da proporcionalidade aos empregados des-
pedidos por justa causa.

Tais interpretações, no nosso modes-
to entender, dissociam-se parcialmente do
texto da Convenção.

A princípio, o período de doze meses
necessário à aquisição integral do direito
ao descanso persiste, estando consignado ex-
pressamente naquele diploma (Art. 4.1).
Ademais, no artigo 5.1 daquela norma ve-
mos o estabelecimento facultativo de um
período mínimo necessário à obtenção de
um período de férias, fato reforçado pelo
uso do termo poderá na redação daquele
dispositivo. E o direito trabalhista brasilei-
ro, mesmo antes da ratificação, já dispen-
sava qualquer tempo pretérito nos casos de
dispensa sem justa causa ou extinção nor-
mal do contrato a termo (CLT, art. 147). Para
os demais casos, excetuada a dispensa por
justa causa, exigia a lei uma prestação de
serviço superior a um ano (CLT, art. 146, par.
único). Tanto é assim, que a antiga redação
do En. 261 somente conferia direito às féri-
as proporcionais no caso de pedido demis-
são para os empregados com mais de doze
meses de serviço. Note-se que para a dis-

pensa motivada por ato faltoso do empre-
gado, sequer o legislador deu-se ao trabalho
de regular o tal período mínimo, limitan-
do-se simplesmente a excluir o direito à
proporcionalidade nessa hipótese.

Ocorre que o Art. 11 da Convenção 132
confere direito à indenização das férias, in-
tegrais ou proporcionais, ao trabalhador que
se enquadre nos seus ditames, proclaman-
do que “toda pessoa empregada que tenha
completado o período mínimo de serviço
que pode ser exigido de acordo com o pa-
rágrafo 1 do Artigo 5º da presente Conven-
ção deverá ter direito, em caso de cessa-
ção da relação empregatícia, ou a um perí-
odo de férias remuneradas proporcional à
duração do período de serviço pelo qual
não gozou ainda tais férias, ou a uma inde-
nização compensatória, ou a um crédito de
férias equivalente” (grifamos). Daí, como a
legislação nacional, nesse particular, mos-
trou-se incompatível com a Convenção, eis
que o período mínimo referido no Art. 5,
par. 1, não pode ser superior a seis meses
(Art. 5.2),  resta-nos a conclusão, face o art.
2º, § 3º, da LICC, de que somente lei nova
poderá limitar o direito às férias proporcio-
nais para os que pedem demissão (anterior-
mente submetidos ao limitador temporal),
como também aos praticantes de falta gra-
ve (que foram deliberadamente excluídos
pela lei anterior).

O TST já demonstrou sensibilidade
quanto a hipótese do pedido de demis-
são, modificando a redação do En. 261,
adequando-o à C. 132. Contudo, remanes-
ce a tese da objeção aos despedidos mo-
tivados, posição, com a devida vênia, ma-
nifestamente contrária às diretrizes da
norma internacional.

Portanto, continuamos a ter um pe-
ríodo aquisitivo para as férias, com doze me-
ses de duração, mas somente tendo ser-
ventia para fins de cômputo dos descansos
anuais a que tem direito o trabalhador ao
longo do contrato. Cada mês mourejado (ou
fração superior a 14 dias, no caso de térmi-
no do contrato) gera a incorporação ao pa-
trimônio do obreiro de 1/12  do período
integral de férias, que será indenizado, pro-
porcionalmente, caso o pacto se finde an-
tes de encerrado o período aquisitivo, seja
qual for o motivo ensejador do desenlace.

Encerro esta humilde contribuição
ao debate de tão polêmico tema, pugnan-
do pela adoção de uma linha jurisprudenci-
al que assegure integralmente o benefício
em tela,  lembrando ser responsabilidade
do Estado brasileiro (aí especialmente in-
cluído o Poder Judiciário) emprestar plena
efetividade à Convenção que ratificou sem
reservas, consoante as normas constituti-
vas da Organização Internacional do Traba-
lho (Declaração de Filadélfia, arts. 19, item
5.d, e 20).



ESMAT investe em formação profissi

O direito não é feito; faz-se.
Nessa breve fórmula está toda a sua história.

(Gustave Le Bon)4

A Escola Superior da Ma-
gistratura do Trabalho – ESMAT
– inicia, neste dia 8 de março,
o seu 10º Curso Preparatório
para a Magistratura do Traba-
lho, que além de preparar can-
didatos para o ingresso na Ma-
gistratura, serve ao aprimora-
mento dos operadores do di-
reito. Vinculada e mantida com
recursos próprios da Associa-
ção dos Magistrados do Traba-
lho da 13ª Região – AMATRA
XIII, a Escola começa o ano de
2004 com a expectativa de
aperfeiçoar o Curso Preparató-
rio, inaugurar a Biblioteca e
promover outros eventos.

O curso tem como base
o programa de concurso do
Juiz do Trabalho, que é unifi-
cado em todo o país, abran-
gendo as disciplinas: Direito
Individual e Coletivo do Tra-
balho, Processual Civil e do
Trabalho, Constitucional, Ad-
ministrativo, Civil, Comerci-
al, Internacional e Comunitá-
rio, Previdenciário e Penal,
além de outras matérias de
fundamental importância para
a formação do magistrado,
como por exemplo: Teoria Ge-
ral do Direito, Hermenêutica
Jurídica, Ética, Prática Judi-
cante e Técnica de Sentença.

- Em 2003, nós consegui-
mos cumprir toda a carga ho-
rária estabelecida, ou seja,
todo o programa exigido nos
editais de concurso para Ma-
gistratura do Trabalho foi vis-
to – garante a juíza Roberta
Saldanha, que divide a dire-
ção da Escola com os juízes
Nayara Queiroz de Sousa e An-
dré Machado Cavalcanti. Es-
truturado em módulos, o Cur-
so tem uma carga horária to-
tal de 600 horas-aula.

LISTA DE ESPERA - Os di-
retores comemoram o suces-
so da ESMAT e com razão: to-
das as 60 vagas oferecidas
para o Curso Preparatório para
2004 foram preenchidas na
primeira semana de inscrição,
iniciada em 12 de janeiro.
Além desses inscritos, existe
já uma lista de espera de

A GRANDE PROCURA PELO CURSO OBRIGOU A DIREÇÃO DA ESMAT A AMPLIAR O SEU NÚMERO MÁXIMO DE VAGAS, PREVISTO IN

Os juízes Maria das Dores Alves e André Machado durante descerramento da placa de Concluintes
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mais de 65 pessoas, que po-
derão ser chamadas, em ca-
sos de desistência.

Embora não seja oficial-
mente reconhecido pelo Minis-
tério da Educação, o Curso Pre-
paratório da ESMAT tem o re-
conhecimento do Tribunal Re-
gional do Trabalho, através da
Resolução nº 067/1997, que
considera o seu Certificado
para fins de pontuação na pro-
va de Títulos dos concursos.

Para a Direção da ESMAT,
um dos fatores que mais tem
contribuído para o sucesso do
Curso é o seu corpo docente,
formado por professores, reno-
mados juristas e/ou estudiosos
do Direito, a maioria com Dou-
torado e Mestrado. O alto nível
dos ensinamentos pode ser ava-
liado pelos temas debatidos na
coluna da ESMAT nas edições do
Jornal AMATRA XIII, que no ano
passado trouxe excelentes ar-
tigos escritos não apenas pelos
professores, como também pe-
los próprios alunos.

A grande procura pelo
curso obrigou a direção da
ESMAT a ampliar o seu núme-
ro máximo de vagas, previs-

to inicialmente para 50, abri-
gando atualmente 60 alunos.
Por causa da falta de estrutu-
ra física adequada na sede da
ESMAT, as aulas passaram a
ser realizadas no auditório da
Associação dos Servidores do
Tribunal Regional do Trabalho
– ASTRA, na Av. Coremas, vi-
zinho ao TRT, de segunda a
sexta-feira, de março a de-
zembro e no horário das 19:00
às 22:15 horas.

- Os nossos alunos con-
cluem o curso com uma boa
base para os concursos, pois
a nossa preocupação é ven-
cer todo o programa unifica-
do, de modo a familiarizar o
candidato com os temas exi-
gidos nas provas. Evidente-
mente, os candidatos devem
aprofundar os conhecimentos
adquiridos durante a perma-
nência na ESMAT, pois são as-
suntos complexos, que abor-
dam os mais diferentes as-
pectos do Direito – adverte
Roberta Saldanha.

RESPONSABILIDADE  - A
atual direção da ESMAT come-
ça o ano de 2004 eufórica com

o sucesso obtido no ano pas-
sado, mas tem consciência de
que esse bom desempenho tri-
plica a sua responsabilidade
principalmente para manter o
elevado nível de qualidade.

A programação da ESMAT
para este ano inclui a realiza-
ção do Encontro Acadêmico Tra-
balhista (ENAT) -, provavel-
mente em agosto, que tem
como público alvo os estudan-
tes de Direito.

Além disso, está sendo
estudada a possibilidade de re-
alização pela escola de cursos
de menor duração para a co-
munidade jurídica em geral. A
principal meta da diretoria, no
entanto, é voltar sua atuação
para a capacitação e recicla-
gem dos magistrados, cum-
prindo, assim, mais um de
seus objetivos estatutários.

Outra grande novidade
para 2004 é a inauguração da
Biblioteca, que deverá acon-
tecer até o próximo mês de
junho. O acervo bibliográfi-
co, bem como os equipamen-
tos estão sendo adquiridos
com recursos arrecadados
pela ESMAT.



O caráter é a coisa mais difícil de conhecer nos homens,

por depender de acasos que o revelem.
(Condessa Diane)
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onal e capacitação

NICIALMENTE PARA 50, ABRIGANDO ATUALMENTE 60 ALUNOS

Juízes recomendam ética e persistência
A solenidade de encerra-

mento do 9º Curso Preparatório
à Magistratura Trabalhista foi
prestigiada pelo presidente da As-
sociação Nacional dos Magistra-
dos do Trabalho (ANAMATRA), Gri-
jalbo Fernandes Coutinho, pela
presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 13ª Região, juíza
Ana Maria Madruga, por diversos
juízes trabalhistas e outras auto-
ridades.

Ao parabenizar os concluin-
tes, Ana Maria Madruga afirmou:
“vencer barreiras e ter a certeza
de que quando se quer, se conse-
gue”, estimulando-os a persistirem
nos estudos e no objetivo de se
tornarem excelentes profissionais.
Por sua vez, Grijalbo Fernandes as-
severou que “a maturidade de um
aluno tem seu início numa escola
de Magistratura”. Ele exortou os
formandos a se tornarem “juízes
que tenham visão social”.

Em nome da Direção da ES-
MAT, a juíza Roberta Saldanha ad-
vertiu: “Decidir o destino de ou-
tras pessoas não é uma tarefa fá-
cil. Portanto, é necessário muita
dedicação”, e acrescentou: “Um
juiz jamais poderá esquecer o
contexto econômico em que o

Uma iniciativa ousada
A história da Escola Su-

perior da Magistratura do
Trabalho começa em fins de
uma tarde de setembro no
ano de 1993, durante reu-
nião de Diretoria da AMATRA
XIII, presidida então pelo juiz
Ubiratan Moreira Delgado.
Um mês depois, o Diretor
Cultural à época, juiz Már-
cio Roberto de Freitas Evan-
gelista anuncia o início do
funcionamento da Escola já
para o ano seguinte.

As aulas seriam então
ministradas em uma sala ce-
dida pela Universidade Fede-
ral da Paraíba. Coube ao juiz
Wolney Macedo Cordeiro a
missão de realizar os estu-
dos para definição da estru-
tura e do calendário da ES-
MAT.

 Aqueles preparativos
resultaram numa escola es-
pecializada que já formou,

GALERIA DOS EX-PRESIDEN-
TES

desde a sua criação, nove tur-
mas, capacitando aproxima-
damente 300 profissionais
não apenas para os concursos
de Magistrado do Trabalho,
mas também para o exercício
da magistratura. Alguns Juí-
zes que atuam hoje no Tribu-
nal Regional do Trabalho da
13ª Região foram alunos da
ESMAT.

Os êxitos que têm sido
acumulados ano a ano pela
escola recompensam os es-
forços desprendidos para a
consolidação desta iniciativa
ousada. O outro lado desta
história de sucessos é a gran-
de responsabilidade que pesa
sobre cada uma das Diretori-
as da AMATRA XIII, anteriores
e futuras, para manter a Es-
cola em pleno funcionamento
e com mesmo índice de quali-
dade que a tem caracterizado
durante todos esses anos.

A Associação dos Ma-
gistrados do Trabalho da
13ª Região homenageou,
recentemente, os seus ex-
presidentes com a inaugu-
ração de uma Galeria, que
contém as fotos e o perío-
do de gestão de cada um
dos sete juízes que já pre-
sidiram a Associação. São
eles: Ruy Eloy (teve duas
gestões - 1986/1988 e
1996/1998); Paulo Monte-
negro Pires (também pre-
sidiu a AMATRA XIII em
dois períodos – 1988/1990
e 1990/1992); Ubiratan
Moreira Delgado (período
1992/1994); Márcio Rober-

AMATRA XIII faz homenagem
to de Freitas Evangelista
(gestão 1994/1996); Ana
Maria Ferreira Madruga
(1996/1998); Paulo Henri-
que Tavares da Silva (1998/
2000) e, Wolney de Mace-
do Cordeiro (2000/2002).

A inauguração da Ga-
leria de Ex-presidentes con-
tou com as presenças de to-
dos os homenageados, de
representantes da OAB, do
Ministério Público, da As-
sociação dos Magistrados
da Paraíba e do presidente
da ANAMATRA, Grijalbo
Fernandes que ressaltou o
papel da Associação na or-
ganização da sociedade.

Grijalbo Fernandes: a organização coletiva é fundamental

iro/Fevereiro de 2004

conflito está inserido”.
A solenidade, realizada no

Pleno do TRT, em João Pessoa,
teve ainda descerramento de pla-
ca de concluintes, pelos juízes
Maria das Dores Alves e André Ma-
chado, e a aula de encerramen-
to, com a brilhante palestra do
professor Eduardo Rabenhost,
que tratou do tema “A Ética do
Juiz”.  Confira a íntegra da con-
ferência e o discurso da juíza Ro-
berta Saldanha na página da AMA-
TRA XIII na internet, no endere-
ço www.amatra13.org.br

Professor Eduardo Rabenhost
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   a l m a n a q u e

À beira da morte,
um professor universi-
tário acerta as contas
com o seu passado, re-
vivendo conflitos fami-
liares, reencontrando
amigos e, como não po-
deria deixar de ser, re-
vendo alguns de seus
valores. O professor é
um intelectual de es-
querda, amante das
mulheres, dos livros e dos ideais revolucio-
nários que, ao se ver acometido por uma do-
ença terminal, questiona-se sobre as opções
e omissões perpetradas ao longo da vida. O
protagonista é colocado contra a parede al-
gumas vezes, sem, entretanto, ser censura-
do. Na verdade, o diretor evita a atribuição
de culpas ou um julgamento definitivo de seus
personagens, ainda que revele facetas um
tanto quanto amorais de alguns deles. Utili-
zando-se do drama particular de um único ho-
mem, o filme passa a limpo as aspirações de
toda uma geração, confrontando-as com as
daquela que a seguiu. Com um pouco de ci-
nismo e um pouco de doçura, o diretor Denys
Arcand partiu de um tema mais que batido –
moribundo em crise no leito de morte – sem
se deixar levar pela mesmice de outros fil-
mes do gênero. O resultado não poderia ser
melhor: “As Invasões Bárbaras” encerra crí-
ticas à várias instituições como a família, o
Estado, a Igreja, a Polícia, sem, entretanto,
adquirir um tom panfletário ou chato. Além
disto, revela-nos o quanto a vida pode ser
irônica e, ainda assim, o quanto é duro enca-
rar o momento de deixá-la. Ganhador de dois
prêmios no festival de Cannes do ano passa-
do (melhor atriz e melhor roteiro), e do Os-
car de melhor filme estrangeiro no Oscar deste
ano, o filme está disponível em locadoras
após uma discreta, porém cultuada, passa-
gem pelo cinema.

Com um elenco praticamente desconhe-
cido do grande público nacional, é uma se-
qüência de “O declínio do Império America-
no”, de 1986, que teve o mesmo diretor. Não
é indispensável, contudo, que o telespecta-
dor tenha visto o primeiro: “As Invasões Bár-
baras” é um filme que se basta e assisti-lo é
mais do que recomendável, é praticamente
obrigatório para quem gosta de cinema sim-
ples, direto, divertido e questionador.

T
de Cinema
ELA

Invações Bárbaras
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

(LES INVASIONS BARBARES,
DRAMA, CANADÁ/FRANÇA,2003)

A expressão “Vitória de Pirro” é
bastante utilizada nos meios
jornalísticos, principalmente
pelos colunistas políticos. Muita
gente, no entanto, ainda desco-
nhece a origem desse termo. Por
esse e outros motivos – a lenda,
por exemplo, é muito bonita –
vamos aqui relembrá-la.

Grandeza de alma

Pirro era o rei de Épiro, na
Grécia. Ele amava a guerra e as

conquistas. O seu maior sonho era
tornar-se tão famoso quanto
Alexandre, o Grande. Tão logo
terminava uma guerra, ele envolvia-
se em outra. Não importava a vitória
ou a derrota. O importante para ele
era  o combate, o calor da luta.

O rei de Épiro era tão obceca-
do pela guerra, que certo dia, dois
flautistas tocavam para ele uma
canção triste e uma doce melodia.
Quando terminaram, perguntaram
para Pirro qual das duas canções
mais o agradara. “Nenhuma delas. A
música que mais me agrada é o som
das espadas em luta e das flechas
voando dos arcos”, teria dito o
monarca.

Contra tudo e contra todos,
Pirro pensou em invadir a poderosa
Roma, após o que, tomaria a Itália
inteira, dominaria a Sicília, captura-
ria Cartago e marcharia contra a
Macedônia. Somente após vencer
todas essas batalhas, é que Pirro
prometeu “sossegar, celebrar e dar
graças pela fortuna amealhada”.

Um amigo ponderou que o
melhor era “sossegar, celebrar e
dar graças” no aqui e agora, sem
precisar guerrear tanto, nem
destruir tantas terras e matar
tantas pessoas. Pirro desdenhou
dele. Desembarcou na Itália com um
poderoso exército, mas os corajo-
sos legionários romanos não deram
moleza ao intrépido rei grego.

Pirro venceu uma grande
batalha contra os romanos, mas
perdeu tantos soldados, que, ao ser
abordado por um oficial, que veio
congratulá-lo pela vitória, deu um
sorriso amarelo e respondeu: “Mais
uma vitória dessas e estaremos
arruinados”. Pirro empreendeu
novas campanhas, ao final, porém,
foi expulso de todos os territórios
que conquistara.

A comédia de sua morte teve
um final trágico. Durante a batalha
pela conquista de Argos, na Grécia,
uma velhinha que estava sobre o
telhado, ao ver o rei de Piro na rua,
entre os soldados, tirou uma telha
e atirou-a na cabeça do monarca
invasor. Pirro ficou aturdido e foi
facilmente dominado e morto pelos
soldados gregos.

Quando, em 1835, Thomas
Carlyle pôs o ponto final no

primeiro volume de “A Revolução
Francesa”, encerra, também, um
período de quase dois anos de
isolamento, esforço físico e
intelectual, e gastos sem conta.
Destroçara o sistema nervoso e a
conta bancária, mas sentia-se bem
por achar que sua obra seria
“razoavelmente tolerável”.

O filósofo John Stuart Mill,
amigo de Carlyle, era um profundo
conhecedor do assunto e foi
quem mais o estimulou a escrever
sobre a Revolução Francesa. Mill
candidatou-se a ler os manuscritos
e Carlyle alegrou-se com isso. Pôs
o pacote com o maço de papéis
debaixo de braço e levou-o ao
amigo, na esperança de posterior-
mente receber valiosas sugestões.

Certa noite, Carlyle e Jane,
sua mulher descansavam sentados
na sala junto da lareira, quando
Mill assoma à porta. Estava pálido
e nervoso. Carlyle manda-o o
sentar e pergunta o que danado
foi que houve. Mill o informa de
uma desgraça que acabara de
ocorrer: sua empregada, achando
que era lixo, ateara fogo no
embrulho com os originais do livro.

Não havia cópia. Até mesmo
as anotações haviam sido jogadas
fora. Carlyle disfarçou um suspirou
e quebrou o silêncio que se
abatera na sala com ternas
palavras. Disse ao amigo que o livro
não estava muito bom mesmo. Que
acidentes acontecem. Que se
sentir culpado não resolve nada.

O espírito em
desassossego

O livro A Revolução France-
sa, de Thomas Carlyle, é conside-
rado um clássico da literatura
política universal. A história do
livro, no entanto, encerra uma
história de lealdade, do verda-
deiro amor que se deve ter pelos
amigos. Vale a pena volta a ela,
para não esquecermos dos
princípios elementares da vida.



Ao trabalhar com um
 texto longo, muitas

vezes se sente a neces-
sidade de visualizar, ao
mesmo tempo, duas par-
tes do documento - por
exemplo, para verificar se
os dois trechos não en-
tram em contradição.
Para ter essa visão dupla,
acione Janela/Dividir. O
cursor passa a conter
uma linha horizontal. Cli-
que na posição em que
desejar repartir a janela
de texto. Pronto. Seu
documento agora pode ser  visto e .editado em duas partes inde-
pendentes. Quando quiser retornar à janela unificada, acione Ja-
nela/Remover Divisão, ou arraste a linha de divisão para o lado supe-
rior ou inferior da janela.

Ano V - nº 11 - Janeiro/Fevereiro  de 2004

Retrato em preto e branco

E METÁFORAS
Mitos

ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

"Com Deus me deito, com Deus me levanto,
Com a graça de Deus e do Espírito Santo,

Se dormir muito, acordai-me,
Se eu morrer, alumiai-me

Com as tochas da Vossa Trindade
Na mansão da Eternidade."

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

MARCOS FARIAS

Mais dicas do Microsoft Word

i n f o r m á t i c a
j u r í d i c a

É verdade que um belo rosto é uma carta de recomendação:

mas um bom coração é uma carta de crédito.
(Edward George Bulwer-Lytton) 7

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

Janelas divididas

JANELA DIVIDIDA: o mesmo documento
visto em dois pontos diferentes

Às vezes temos necessidade de saber
quantas palavras ou linhas já escreve-

mos em um documento. Para saber quantas
linhas ou quantas palavras já se escreveu
em um documento em que se está traba-
lhando, é só clicar em "Ferramentas/Con-
tar Palavras". As mesmas informações podem
ser obtidas em "Arquivos/Propriedades/ore-
lha Estatísticas"

Contagem de
palavras ou linhas

Usando o Word Art

Um dos excelentes recursos do
Word para escrever títulos, le-

gendas ou frases com letras de
belos efeitos, é o WORD ART. Ele
proporciona diversos tipos de le-
tras desenhadas e coloridas, com
efeitos de sombra, terceira di-
mensão, etc.

Para usar o Word Art, clique
no menu "Inserir/Figura/-opção
WordArt". Vai abrir uma galeria de
figuras para escolher o estilo de-
sejado. Selecione um estilo cli-
cando sobre ele e dê OK. Na cai-
xa que se abre, digite a palavra
ou frase que deseja escrever.
Caso queira, escolha o tipo da
fonte e o tamanho (normalmente
o tipo padrão é o melhor). A pala-

vra ou frase será inserida como
uma imagem, cujo tamanho final
pode ser alterado arrastando as
alças da figura. O resultado é sem-
pre muito bonito, dando realce a
qualquer trabalho, principalmen-
te em capas para apresentação.

Era assim que os brancos, na
casa-grande, e os negros, na

senzala, rezavam ao deitar-se,
como informa Gilberto Freyre, no
clássico Casa Grande e Senzala,
obra-prima que está completan-
do setenta anos de publicação.

No livro, o autor pinta o
retrato da colonização portu-
guesa em nosso território, no
qual foi plasmada uma sociedade
agrária, híbrida e escravocra-
ta. Também explica, entre ou-
tras coisas, que no Brasil-Colô-
nia, as famílias costumavam ca-
sar muito cedo as filhas. As si-
nhazinhas geralmente juravam
fidelidade aos pés do altar aos
doze, treze ou quatorze anos
de idade. Muitas delas morriam
de parto. Outras tantas se tor-
navam mães ainda meninas, pa-
rindo um filho atrás do outro.
Por isso, dependiam das muca-
mas para lhes servirem como
amas-de-leite, costume que não
decorria de mero capricho, mas
da inexperiência e necessidade
dessas jovens senhoras.

Não admira, pois, que se
estabelecesse entre os filhos das
brancas e a ama escrava uma
relação que encerra, a um só
tempo, um misto de espoliação e
afeto. Por um lado, a ama-de-lei-
te era uma peça de propriedade
do senhor de escravos; por ou-
tro, era a mãe comum de meni-
nos brancos e negros, que lhe
sugavam as tetas e lhe pediam a
bênção, costume tão usual quan-
to a oração comum que negros e
brancos faziam antes de dormir.

Luiz Felipe Alencastro re-
sume bem esse paradoxo. Ao co-
mentar a fotografia de capa do
livro História da Vida Privada,
tirada no Recife por volta de
1860, em que aparece uma mu-
cama, vestida elegantemente,
ao lado de um menino branco,
filho de seus senhores, aquele

autor explica que na época era
necessário esperar pelo menos
um minuto e meio para se fazer
uma foto. Por isso, os pais pre-
feriam levar os filhos para serem
fotografados de manhã, bem
cedo, aproveitando o momento
em que as crianças estavam ain-
da sonolentas e menos inquietas.

O menino, informa Alen-
castro, veio acompanhado dos
pais e da mucama. Esta trajava
a roupa, o colar e o broche em-
prestados da sua senhora. Tal-
vez por cansaço, o garoto incli-
nou-se, apoiando-se na escra-
va. Segurou-a com as mãos. "Co-
nhecia bem o cheiro dela, sua
pele, seu calor. Fora no vulto da
ama, ao lado do berço ou colado
a ele nas horas diurnas e notur-
nas da amamentação, que seus
olhos de bebê haviam se fixado
e começado a enxergar o mun-
do. Por isso ele invadiu o espa-
ço dela: ela era coisa sua, por
amor e por direito de proprie-
dade." A mucama, ao contrário,
não se moveu. Estava presa
tanto à imagem que os seus se-
nhores desejavam fixar,  quan-
to aos gestos codificados de seu
estatuto. Sua mão direita, ao
lado do menino, aparece fecha-
da no centro da foto, na altura
do ventre, de onde nascera ou-
tra criança, da mesma idade do
filho de seus senhores.

Prosseguindo no comen-
tário, Alencastro diz que o mis-
tério daquela foto, feita há tan-
to tempo, chega até nós, como
imagem de uma união aparente-
mente absurda porém admitida,
estabelecida no amor presente
e na violência pregressa, vio-
lência essa que dilacerou a alma
da escrava,  abrindo dentro dela
o espaço afetivo invadido pelo
filho do seu senhor. E conclui ma-
gistralmente: "Quase todo o
Brasil cabe nessa foto."
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Reality show
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FÁTIMA CHRISTIANE
GOMES DE OLIVEIRA

A difícil arte de julgar exige do magistrado mais do que um profun-
do conhecimento a matéria do Direito. Um julgamento é composto
também de boa dose de bom senso e muita responsabilidade. Esta foi a
mensagem da juíza Roberta Saldanha, diretora da ESMAT, ao discursar
na solenidade de encerramento do 9º Curso Preparatório, recente-
mente. Leia partes desse discurso:

“O que falar para uma turma de formandos de um curso prepara-
tório para a magistratura? Esta pergunta me acompanhou durante as
duas últimas semanas e uma inquietação se apossou de mim. Queria
dizer algo breve, que realmente fosse importante e oportuno.

No dia 11 de janeiro do ano de 1995, neste mesmo local, tomava
posse como juíza, depois de um desgastante concurso, no qual foram
aprovadas três mulheres. No dia seguinate, fiz minha primeira audiência
e nos primeiros meses de magistratura, ante as muitas preocupações,
descobri que as respostas de algumas questões não estavam nos livros

E S M A T ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO TRABALHO

ROBERTA SALDANHA

O juiz a serviço da sociedade e sim no velho e conhecido “bom senso”. Era o famoso princípio
da razoabilidade sendo utilizado na prática. Descobri ao longo des-
ses anos que o conhecimento técnico, essencial, fundamental,
no desempenho da função judicante, deve estar acompanhado de
uma exata apreensão da dimensão das palavras “poder” e “res-
ponsabilidade”.

O “poder” do juiz é o de estar a serviço da sociedade para
dirimir os conflitos e neste particular se equivale ao termo “responsa-
bilidade”. E quanta responsabilidade? Decidir as vidas das pessoas está
longe de ser uma tarefa fácil e exige vocação. Poder não se confunde
com superioridade, do mesmo modo que “autoridade” não é sinônimo
de “autoritarismo”.  Aliar conhecimento jurídico a um trabalho respon-
sável, exercido de forma respeitosa, com bom senso: é nessa direção
que devem seguir os magistrados e operadores jurídicos.

Lembro ainda de outro fator fundamental: o juiz não pode jamais
esquecer do contexto econômico-social em que o conflito está inse-
rido. Sua interpretação dos fatos e do ordenamento jurídico certa-
mente será mais adequada e precisa”.

ROBERTA SALDANHA é Juíza do Trabalho Substituta da 13ª Região

Muitos são bons, se dermos créditos às testemunhas;
poucos o são, se lhes consultarmos a consciência.

(Francisco de Quevedo)

Às vezes, quando entro na sala de
audiência, tenho a nítida sensação de
que participo de um reality show onde
as partes, como nestes programas, ten-
tam desempenhar da melhor maneira
possível, aquele papel - quase sempre
vitimizado – que criaram para si, sem, em
momento algum, perderem a noção de
que estão sendo observados.

Esta consciência, acrescida da cer-
teza do julgamento final e da ânsia por
saírem vencedores, retira-lhes a natura-
lidade e, com ela, a autenticidade, im-
primindo-lhe um tom romanesco e por
que não dizer, maniqueísta.

Ali na sala de audiência como nos big
brothers da vida, os “concorrentes” não
abrem mão dos recursos disponíveis para
alcançarem a sua meta, traçando intrin-
cadas estratégias com um objetivo único:
ganhar o jogo, ou melhor, o processo.

A grande ironia de tudo isto é que,
muitas vezes, ganha quem domina a téc-
nica da competição e não quem o deve-
ria, a rigor, por critérios mais complexos
como ética, moral, justiça. Este último,
inclusive, parece destoar deste concei-
to de processo-jogo ao qual me reporto.

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE, no seu
“Pequeno Tratado das Grandes Virtu-
des” pondera que “ser justo, no senti-
do moral do termo, é recusar-se a se
colocar acima das leis (pelo que a jus-
tiça, mesmo como virtude, permanece
ligada à igualdade). O que significa isto,
senão que a justiça é essa virtude pela
qual cada um tende a superar a tenta-

ção inversa, que consiste em se colocar
acima de tudo e se sacrificar a tudo,
por conseguinte a seus desejos e inte-
resses? O eu “é injusto em si”, escreve
Pascal, “pelo fato de se fazer  o centro
de tudo”; é “incômodo aos outros, pelo
fato de querer subjuga-los, porque cada
eu é inimigo e gostaria de ser tirano de
todos os outros”. A justiça é o contrá-
rio desta tirania, o contrário, pois, do
egoísmo e do egocentrismo (mas talvez
seja o caso de toda virtude), ou diga-
mos, a recusa a se entregar a eles”.

 Nós vivemos em um mundo individu-
alista e egocêntrico onde as pessoas ten-
dem a pautar seus atos (e tentam moldar
o direito) de acordo com suas necessi-
dades pessoais. É isto, talvez que leva o
ex-empregado a pleitear na justiça do
trabalho horas extras nunca laboradas e
forjar uma prova testemunhal, sem re-

morsos, para alcançar o seu objetivo.
Justifica a si mesmo repetindo que

está desempregado e precisar sustentar
uma família. É isto, talvez, que leva um
ex-empregador a juntar, com sua defesa,
recibos que foram assinados em branco
pelo empregado, sob pena de demissão,
em relação a valores nunca recebidos.
Também se justifica repetindo que a
empresa passa por sérias dificuldades em
função da ordem econômica mundial.
Todos têm uma desculpa. Todos querem
ganhar o jogo. Quando o “eu” prepon-
dera sobre a “virtude”, o jogo se torna
desleal e não torna o vencedor digno dos
louros, apenas o abona com alguns pou-
cos ou muitos reais.

Talvez seja este o preço da sua honra.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA
é Juíza do Trabalho Substituta da 13ª Região.


