IMPRESSO ESPECIAL

AMATRA

UMA PUBLICAÇÃO DA AMATRA 1 - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

Rio de Janeiro - Ano XVII - nº 49 - dezembro de 2012 | www.amatra1.com.br

CONTRATO
Nº 9912204 103/2008
ECT/DR/RJ
AMATRA

2012 na Justiça
do Trabalho:
uma sintese do ano

XXVI EMAT:

Evento discute novos paradigmas frente à globalização

Entrevista: Presidente do TRT/RJ faz um balanço de sua gestão

Editorial

Sumário

Colegas,

Editorial

3

Entrevista

4

Nossa capa

6

PJe-JT
GETRIN: Balanço do primeiro ano de atividade

10

Campanha: Juiz do trabalho

12

Coluna Integração Regional

14

Direitos Humanos

15

XXVI EMAT

16

Opinião dos Colegas

28

Cultura em Foco: Show

30

Expediente
DIRETORIA EXECUTIVA

AMATRA

PRESIDENTE

Áurea Regina de Souza Sampaio

DIRETOR ADMINISTRATIVO
E DE PATRIMÔNIO

1º VICE-PRESIDENTE

Cláudio Olimpio Lemos de Carvalho

Paulo Guilherme Santos Périssé

1º DIRETOR DE PRERROGATIVAS
E DIREITOS

2º VICE-PRESIDENTE

Cléa Maria Carvalho do Couto
SECRETÁRIO GERAL

Adriana Freitas de Aguiar
1º TESOUREIRO

Letícia Costa Abdalla
2º TESOUREIRO

Juliana Ribeiro Castello Branco

Marise Costa Rodrigues
2º DIRETOR DE PRERROGATIVAS
E DIREITOS

Ronaldo da Silva Callado
DIRETOR DE APOSENTADOS
E PENSIONISTAS
CONSELHO FISCAL

CONSELHO EDITORIAL

2º DIRETOR CULTURAL

DIRETORES ADJUNTOS

DIRETOR DE IMPRESSA E COMUNICAÇÃO

Márcia Cristina Teixeira Cardoso
1º DIRETOR SOCIAL

Maria Thereza da Costa Prata
2º DIRETOR SOCIAL

Eliane Zahar

COORDENADORES REGIONAIS DO PROJETO
TRABALHO, JUSTIÇA E CIDADANIA

André Gustavo Bittencourt Villela - Titular da 46ª VT/RJ
Gloria Regina Ferreira Mello – Desembargadora

Aline Maria de Azevedo Leporaci
Roberta Ferme Sivolella

Ana Rita Lugon Ramacciotti
Mauren Xavier Seeling
Anélita Assed Pedroso
Benimar Ramos de Medeiros Marins
Cláudio Aurélio Azevedo Freitas
Ana Celina Laks Weissbluth
Claudia Regina V. Marques Barrozo
Cláudio José Montesso
Renato Abreu Paiva
Flávia Alves Aranha

Maria Wilma de Macedo Gontijo
José Nascimento Araújo Neto
Maria Aparecida Coutinho Magalhães
Flávio Alves Pereira

1º DIRETOR CULTURAL

REPRESENTANTES DOS NÚCLEOS REGIONAIS

Regina Célia de Miranda Jordão
Jorge Pinto Lopes
Jorge Orlando Sereno Ramos
Raquel de Oliveira Maciel
Fábio Rodrigues Gomes
Eduardo Almeida Jeronimo
Rita de Cássia Ligiero Armond
Rossana Tinoco Novaes
Leonardo Saggese Fonseca- Substituto
Fernando Reis

Daniela Muller
Jorge Ramos
Leandro Nascimentro
Ronaldo Callado

DIAGRAMAÇÃO E ILUSTRAÇÕES

Wagner M. Paula

E

stamos próximos do final do ano e já é possível e necessária a reflexão sobre os últimos passos
da história de nosso Tribunal, que traçam o perfil e a chegada de um futuro “eletrônico” e se
confundem com o novo capítulo a ser escrito da História da própria Justiça do Trabalho.
Esta edição da “No Mérito” remete ao estímulo a esta reflexão, com base também em importantes
acontecimentos que permearam este ano tão significativo e repleto de mudanças, e a consequente
necessidade de adaptação a tudo que ainda está por vir.
Um desses acontecimentos, o Fórum Gestão Judiciária, em sua versão “2012”, tem os seus pontos
principais e diretrizes aprovadas esmiuçadas e apresentadas em um olhar de debate, tão saudável
quanto o que deve permear as grandes mudanças e as já citadas adaptações para o recebimento e
início do Processo Judicial Eletrônico, aqui também colocado sob o crivo da opinião dos colegas
sobre a sua implementação e impactos, ainda que positivos, no cotidiano do processo do trabalho.
Em meio a tantas “macromudanças” em nossa realidade, que aumentam ainda mais a velocidade
de comunicação, publicidade e realização dos atos ordinários, não poderíamos ficar isolados em
processo tão importante. A criação do GETRIN, o Grupo de Trabalho Interinstitucional, revela a
preocupação com a atuação “extramuros” da atividade judicante, e é ressaltada em artigo da autoria da Dra. Maria José Aguiar Teixeira Oliveira, desembargadora aposentada, porém ainda bem
atuante em nosso Tribunal, em parceria com a Dra. Maria Christina Menezes, Médica do Trabalho
da SETRAB/RJ. Atento ao tema, o TST ressaltou a relevância da preocupação com o trabalho
infantil, através de Seminário realizado em outubro em Brasília, como muito bem salientou, em
consagração aos Direitos Humanos, o juiz Ronaldo Callado, em mais um artigo para este periódico.
A troca de informações com o “externo” e o mundo dentro da globalização, e a forma como esta
também traz efeitos de sucessiva e progressiva importância nas relações - não só processuais mas de trabalho no mundo, e como contextualizá-las em nossa realidade, por todo este contexto,
transformou-se em tema de nosso Encontro regional anual. Trata-se de nosso querido EMAT, palco
de confraternização e troca de experiências entre os colegas, e que em sua 26ª edição contou com
palestrantes da América Latina e Europa, a fim de apresentar o seu panorama frente a nosso contexto nacional, muito bem representado pelo juiz Ivan Alemão, Titular da 5ª Vara do Trabalho de
Niterói, pelo juiz de Direito José Duarte Neto e pelo doutor em Direito Enzo Bello, que também é
Assessor do Procurador Geral da República. A realidade do Direito Brasileiro frente à globalização,
o viés econômico de suas influências no Direito e a realidade sindical neste contexto foram abordadas com maestria, e aqui resumidos para os leitores da “No mérito”.
Por fim, sintetizando todos estes importantes assuntos e como forma de ratificar o vulto de todos os
inúmeros acontecimentos dos tempos de um passado próximo, trazemos neste número, com grande satisfação, entrevista com a Presidente de nosso TRT, a desembargadora Maria de Lourdes D’Arrochella
Sallaberry, fazendo um balanço sobre os dois últimos anos de gestão, tão movimentados.
E se, assim como ocorre com a história da própria humanidade, o Direito está sempre em movimento, esperamos que este número recheado de tantas mudanças - passadas e futuras- movimentem
nossa sede pela reflexão e a certeza de que devemos continuar a caminhada, nunca inerte, que já
estamos traçamos no presente. Boa leitura!
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ENTREVISTA

Presidente do TRT/RJ faz balanço da sua gestão
Desembargadora Maria de
Lourdes Sallaberry – Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região

E

leita em dezembro de 2010,
a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, desembargadora Maria de
Lourdes Sallaberry, foi a terceira
mulher a assumir o mais alto cargo da administração do Tribunal.
Na ocasião de sua posse, firmou
o compromisso de mudar os paradigmas da presidência e que, então, junto com a vice-presidência,
dividiria os problemas e multiplicaria os esforços, para dar maior
dinamismo à administração.
Hoje, com a proximidade do
término de sua gestão, que se encerra em março de 2013, a magistrada faz um balanço positivo
dos resultados obtidos nos últimos
dois anos, destacando a expansão
da atuação do Grupo de Apoio
Correicional (GRACO), o que proporcionou melhor qualidade
nos serviços das Varas
atendidas, e a aprovação da instalação
de 12 novas Varas
no Estado.
Carioca,
nascida no dia 8
de
dezembro,
Maria de
Lourdes

Sallaberry possui 31 anos de magistratura e já atuou como vice-presidente do TRT/RJ, no biênio
2007/2009, e foi Corregedora, na
gestão de 2009/2011. Em entrevista para a revista No Mérito, a
desembargadora falou dos desafios e conquistas de sua administração. Confira.
No Mérito - Em sua posse, a senhora assumiu o compromisso de
multiplicar os esforços para garantir um tribunal cada vez mais
forte e atuante. Podemos dizer que
a missão foi cumprida?
Desª Sallaberry - Sim. Assim
que assumi a presidência, transferi e deleguei, ao vice-presidente,
Carlos Drummond, todas as atribuições do cargo de Presidente.
Normalmente, delega-se apenas
parte dessas competências. Quando falei em multiplicar esforços,
o fiz, justamente, para que não
achassem que íamos dividir as
funções. A ideia era multiplicar o
meu esforço com o dele, para que
a administração fosse mais dinâmica. Então, com presidente e
vice atuando, concomitantemente,
está havendo maior dinamismo e,
assim, estamos conseguindo realizar muitas coisas que os gestores
anteriores não conseguiram, por
não ter havido o compromisso de
atuação conjunta nas atividades
administrativas. É bem verdade
que não conseguimos o dinamismo
ideal, pois esbarramos no fato de
alguns procedimentos não serem
de rápido andamento.
No Mérito - Dentre os projetos
implantados pela administração,
quais foram os de maior impacto
na melhoria da prestação jurisdicional na 1ª Região?
Desª Sallaberry - O que foi excelente, e que era uma luta minha
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quando Corregedora, foi a criação
do Grupo de Apoio Correicional
(GRACO). Inicialmente, o grupo
era constituído de cinco pessoas
e, hoje, temos sete grupos de atuação, incluindo o de cálculo, o de
apoio ao E-Gestão, e o de apoio
à Certidão de Débito Trabalhista.
Com esse trabalho, estamos ajudando todas as Varas, que continuam apresentando qualidade nos
serviços, após a saída do GRACO.
As Varas estão ficando com excelência. No âmbito da modernização da estrutura organizacional,
editamos Resoluções que modificam a estrutura administrativa do
Tribunal, além de termos conquistado 12 novas Varas.
No Mérito - Dentre os projetos
implantados pela administração,
quais foram os de maior impacto
na melhoria da prestação jurisdicional na1ª Região?
Desª Sallaberry - O que foi excelente, e que era uma luta minha
quando Corregedora, foi a criação
do Grupo de Apoio Correicional
(GRACO). Inicialmente, o grupo
era constituído de cinco pessoas e,
hoje, temos sete grupos de atuação,
incluindo o de cálculo, o de apoio ao
E-Gestão, e o de apoio à Certidão
de Débito Trabalhista. Com esse trabalho, estamos ajudando todas as
Varas, que continuam apresentando
excelência nos serviços após a saída
do GRACO. No âmbito da modernização da estrutura organizacional,
várias Resoluções já foram editadas. Conquistamos 12 varas novas
e conseguimos admitir os seus servidores antes da implantação. Um
pacote com várias outras propostas
será submetido ao Órgão Especial
ainda este ano. O projeto de movimentação de pessoal e a criação da
Secretaria Geral Judiciária, a qual
ficarão subordinados todos os grupos de apoio e de ajuda à execução e

o Nuceci, são exemplos de projetos
importantes que serão apreciados
pelo Órgão Especial.
No Mérito – Nesta gestão também
foram realizados concursospara
juiz substituto, a movimentação da
carreira foi intensa, com diversas
posses, promoções e remoções. O
que ainda está por vir?
Desª Sallaberry - Vamos submeter ao Órgão Especial a criação
de mais 09 Varas e espero instalar
pelo menos 50% das 12 Varas novas. Foram realizados dois concursos para juízes e um concurso para
servidor. Pretendo, ainda, fazer a
votação das listas de todas as vagas
existentes no Tribunal e todas as
promoções de 1ª grau possíveis até
o ultimo dia desta gestão.
No Mérito – Na sua gestão aconteceram duas edições do Fórum
Gestão Judiciária.Qual a sua visão
do I Fórum, face o ineditismo e
às diretrizes aprovadas? A participação ativa dos magistrados,
com propostas para a melhoria da
prestação jurisdicional e da gestão
das unidades do TRT, contribuiu
para que a administração desenvolvesse novos projetos?
Desª Sallaberry - Vários atos
foram praticados pela Administração em decorrência das decisões do
Fórum, cuja ideia é possibilitar que
todos os juízes contribuam para a
gestão do Tribunal. Acredito que a
minha administração será conhecida pela realização desses eventos.
Foi uma grande iniciativa, que nasceu de uma conversa entre mim, o
diretor da Escola Judicial e o então presidente da Amatra1, André
Villela.Foi um sucesso. O segundo
fórum saiu do foco de gestão, mas
também foi de grande valia, porque
conseguimos empolgar e conscientizar as pessoas sobre a importância
do PJe-JT.
No Mérito – O projeto do PJe-JT

foi o grande divisor de águas da
Justiça do Trabalho. Como avalia
essa nova ferramenta? Quais têm
sido os desafios nesta fase de implantação do sistema?
Desª Sallaberry - Por determinação do CSJT,estamos fazendo a
apresentação do sistema em conjunto com sua execução. A principal
dificuldade é a instalação da rede,
que deve ser concluída em todo o
Estado em até 120 dias. Já havia
sido divulgado que íamos implantar
o PJe em 30 Varas da Capital, até
fevereiro de 2013, mas, por conta
das dificuldades com a rede, resolvemos tirar o pé do acelerador na
Capital e aguardar o que vai acontecer até março. Mas estamos atendendo o ritmo do CSJT e, ano que
vem, com certeza, 40% de Varas
estarão com o processo judicial eletrônico instalado.
No Mérito – Tramitam no Congresso as PECs 385/2005 e
08/2012, que alteram o artigo 96
da Constituição, para permitir a
eleição direta nos Tribunais Regionais, por todos os magistrados
de 1º e 2º graus vitalícios em atividade. Qual a sua opinião sobre
a ampliação do colégio eleitoral,
permitindo o voto direto dos juízes
de 1º grau?
Desª Sallaberry

do colégio eleitoral sempre é bom,
porque é mais democrático.Não sou
contra o voto direto dos juízes de
1º grau, mas tenho receio, por conta da regra de eleição de que só é
eleitor quem é elegível, que eles
sejam candidatos. É preciso conhecer bem o Tribunal para exercer
cargos na administração, por isso
sou totalmente contra um juiz de 1ª
instância se tornar elegível e também sou contra o voto de juiz não
vitalício.
No Mérito – Qual a sua expectativa acerca da próxima gestão?
Desª Sallaberry – Eu acredito e
tenho confiança que será melhor
que a minha, pois é assim que
tem que ser. É preciso superar
a anterior. Não pode ser igual.
Como se está vislumbrando que
o próximo presidente será aquele
que dividiu comigo a administração, ele, com certeza, só vai poder melhorar o Tribunal.
No Mérito – Quais são os seus planos após o término desta gestão?
Desª Sallaberry – Aposentadoria.
Quero descansar e dedicar todo o
tempo a mim e aos meus netos.

– O aumento
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PJe-JT

N

A experiência do II Fórum
Gestão Judiciária: o PJe-JT

o período de 24 a 26 de outubro, aconteceu o II Fórum
Gestão Judicial, organizado
pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região. Diferentemente do que
ocorreu na primeira edição do evento, quando foram discutidos temas
diversos e aprovadas diretrizes, este
foi voltado, unicamente, para o processo judicial eletrônico, sistema de
informática criado para dar fim à
tramitação de autos em papel no Poder Judiciário.
O que a princípio causou estranhamento, mostrou-se uma decisão acertada. Há cerca de um ano, em 05 de
dezembro de 2011, foi inaugurada a
primeira Vara Eletrônica da Justiça
do Trabalho, na comarca de Navegantes, Santa Catarina, e, a partir
daí, teve início a contagem regressiva
para a implantação do Pje-JT em todos os Regionais do país. Na 1ª Região o processo começou pela Vara
do Trabalho de Três Rios, em 18 de
junho de 2012. E o que era apenas
uma Vara no interior, cresceu e
apareceu, espraiando-se pelos foros
de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e
São João do Meriti, num total de
vinte Varas, até 19 de dezembro.
Em 2013, será a vez do Foro de
Niterói, das Varas da Capital e as
demais do interior.
Uma visão retrospectiva dá a ideia
do impacto e da velocidade das transformações tecnológicas em nosso
meio ambiente de trabalho. Até o final da década de 80, na 1ª Região, os
andamentos processuais eram registrados em fichas de papel. Em 1992,
foi implantado o primeiro sistema
de acompanhamento processual, o
SAP, que se manteve ativo até 2008,
quando foi suplantado pelo sapweb.
E, em menos de cinco anos, chega o
processo eletrônico, cuja plataforma
é “ancorada” no navegador Mozila e
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no programa Windows, possibilitando que, por meio destas plataformas,
qualquer usuário cadastrado possa
acessar a página específica, por meio
de sua assinatura digital.
Ainda que subsista a distribuição
de processos físicos nas Varas que
aguardam o PJ-e, a expectativa é que,
no próximo ano, todas as unidades
judiciárias recebam apenas iniciais
eletrônicas, possibilitando a extinção
paulatina do acervo em papel. Com
esta mudança haverá substancial eco-

‘

...A expectativa é que,

no próximo ano, todas

as unidades judiciárias
recebam apenas
iniciais eletrônicas,

possibilitando a extinção
paulatina do acervo em
papel

’

nomia de material de consumo, como
toner e papel, além da desnecessidade
de novos espaços para arquivamento
de autos arquivados, dentre outros
benefícios.
O II Fórum deu, a juízes e desembargadores, um amplo panorama dessas transformações e, especialmente,
uma oportunidade de trocar ideias
com os colegas melhor familiarizados
com esta nova etapa. Foi traçado um
panorama da evolução do processo
eletrônico, com a fala do juiz Alexandre de Azevedo Lima, Titular da 1ª
Vara de Taguatinga (DF), que apresentou um histórico das primeiras

experiências na Justiça Federal, em
especial nos Juizados Especiais, a lei
nº 11.419/06 e a realidade das Varas
do Trabalho.
Em outro momento, o juiz Flávio
Alves deu uma visão do que é criptografia, a recuperação da informação
criptografada por meio das chaves
digitais, a função hash e a produção
da assinatura digital. Os magistrados
não vão lidar diretamente com a matéria, mas foi possível entender, em
síntese, que o sistema possui um alto
nível de segurança. Como consequência, pode-se dizer, por exemplo, que
a assinatura digital de um alvará é
muito mais segura do que a assinatura à mão, cada vez mais passível de
reprodução por meio de scan e cópias
em alta definição.
A palestra do fisioterapeuta Waldemir Maciel Bretas, da Divisão de
Saúde do TRT/RJ, enfatizou a necessidade de um estudo ergonômico do
local de trabalho e sua adequação a
esta nova forma de trabalhar. Expôs
diversos exemplos, tirados das dependências das Varas, de problemas
ergonômico-posturais e frisou a necessidade de as unidades solicitarem
a visita de profissionais do setor, para
a adequação do mobiliário, levando
em consideração, inclusive, o porte
físico do usuário. Se por um lado o
manuseio de autos de processos físicos expõe o juiz e servidores ao um
contato mais habitual com poeiras e
ácaros, além da movimentação física
de volumes, de outro a leitura do PJ-e
exigirá, primordialmente, digitação e
um esforço visual mais intenso, defronte a duas telas, de modo a possibilitar a visão das peças e o estudo
dos autos. O cuidado com os olhos é
importante, pois, em frente a uma
tela de computador, piscamos menos
e há o risco de ressecamento ocular.
Buscar orientação de um oftalmolo-

gista é recomendável. Como na quase
totalidade das Varas serão manuseados autos físicos e eletrônicos simultaneamente, o cuidado com a postura
e a prevenção da fadiga visual deve
ser redobrado.
Coube ao juiz Otávio Calvet discorrer sobre os aspectos processuais e
procedimentais do Pje-JT, destacanado o protagonismo do papel do juiz na
resolução das dúvidas e impasses do
dia a dia, de forma prática e objetiva,
sem perder de vista que nessa primeira fase será necessário vencer eventuais resistências. Também ressaltou
que a disponibilidade do PJe, 24 horas por dia, representa uma facilidade
para os usuários e não se confunde
com trabalho ininterrupto.
Os juízes Marcelo Raffaele e Flávio
Alves Pereira apresentaram o sistema
PJe-JT, com rápida explanação das
telas principais, suas funcionalidades
e orientações sobre procedimentos em
audiência. Complementado este último item, a magistrada Adriana Freitas de Aguiar fez uma simulação de
utilização do sistema AUD.
O analista de sistemas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT), Armando Kokitsu, apontou
ações para otimizar a implantação do
PJe-JT, dentre elas a elaboração de
um “Plano de Ação”. Ressaltou que é
preciso que todos estejam envolvidos
no projeto e que busquem motivação
e os pontos positivos desta nova forma de trabalhar. Outro ponto levantado por ele diz respeito à mudança
comportamental. “Quando se trata
da adoção de novos procedimentos é
preciso repetir uma ou mais vezes,
por diferentes canais, para melhor
assimilação da ideia. É preciso que
cada um coloque esses princípios em
prática da melhor forma possível, de
modo que os ajudem a trabalhar dentro desse novo perfil”, disse Kokitsu.
Em seguida o juiz Luiz Carlos Roveda, da Vara do Trabalho de Navegantes, totalmente eletrônica, falou
de sua experiência e dos diversos
aperfeiçoamentos do PJe-JT, passando uma visão crítica do primeiro momento. De acordo com ele, quando a

Vara foi inaugurada, em dezembro de
2011, a elaboração de um despacho
demandava um minuto e 52 segundos,
tempo hoje reduzido para alguns segundos. Falou sobre o que chamou de
“andaime suspenso”, ao explicar que
o sistema se ancora nas plataformas
Windows, no programa Java e no navegador Mozilla.

‘

..É preciso que todos

estejam envolvidos no

projeto e que busquem
motivação e os pontos
positivos desta nova
forma de trabalhar

’

Roveda também disse que a pedra
de toque do processo eletrônico é a
possibilidade de parametrizar o sistema, permitindo que cada juiz faça
os seus modelos próprios de notificações, atas, alvarás e despachos. Essa
flexibilização do sistema dá ao juiz
plena liberdade na elaboração de despachos, que podem ser integralmente
transcritos. Por outro lado, também
deixou patente que o editor de texto
ainda carece de aperfeiçoamentos,
pois os textos perdem a formatação,
quando inseridos no processo. Experiências e sugestões de melhorias são
discutidas em um grupo integrado por
juízes e as melhorias são testadas periodicamente.
O juiz Hermano Queiroz Junior, titular no da Vara do Trabalho de Caucaia, em cujo acervo convivem autos
físicos e eletrônicos, também participou da evolução do sistema e sintetizou, de forma bem humorada, sua
experiência: “Sinceramente, digo que
fui promovido: eu era analfabeto digital, hoje me considero um leigo”. Em
sua fala, ficou patente o seu entusiasmo pelo sistema e confessou que por
vezes termina despachando nos finais
de semana, vitimado, pela “hiperco-

nectividade”, durante suas horas de
lazer.
Da 1ª Região, o juiz substituto, Admar Lino da Silva, relatou a experiência vivida na Vara de Três Rio e
considerou o sistema muito simples.
Relatou que, hoje, as audiências fluem
tranquilamente e que as dúvidas e incidentes, comuns nas primeiras pautas, já são passado.
Para falar sobre o processo judicial
eletrônico no Paraná, foi convidado o
juiz Bráulio Gusmão, titular da 4ª VT
de Curitiba. Este foi um dos primeiros
Estados a desenvolver e implantar um
sistema próprio de processo eletrônico, em 2009, o qual foi substituído
pelo PJe-JT, na Vara do Trabalho de
Pinhais. O magistrado afirmou que,
atualmente, há mais de 100 mil processos tramitando eletronicamente e
que, em razão da experiência prévia
em processo eletrônico, a implantação
do novo sistema foi simples. Ressaltou
também a relevância do treinamento
e suporte aos advogados, estimulando o conhecimento e a familiarização
com o novo sistema, auxiliando em
tarefas simples, como digitalização
e distribuição dos processos. É a melhor forma de vencer as resistências
ao novo e eliminar dúvidas.
O Fórum foi uma iniciativa de grande importância, pois os painéis foram
bem concebidos, de modo a passar
uma visão bastante abrangente do
processo eletrônico, desmistificando
as preocupações com a complexidade e manuseio. Mostrou a que veio e
que veio para ficar, salientou a importância do treinamento e de noções de
informática básica e corroborou que
é um processo em movimento, que
conta com uma comunidade ativa e
capacitada.
Não há dúvidas de que esta mudança
é profunda e irreversível. O trabalho
dos magistrados, a partir de agora,
não será o mesmo e as Varas com
grande acervo sentirão a mudança
rapidamente. Será preciso conviver
com a realidade “mezzo físico/mezzo
eletrônico” e, em alguns anos, o papel
será um resquício, assim como foram
a máquina de escrever, versão manual
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PJe-JT
e elétrica, e as fichas manuscritas.
Quem lembra como era feita a distribuição das iniciais, usando uma
pequena urna giratória, um painel
e bolas de madeira, com o número
das Varas?
Como toda mudança, também será
preciso escutar, com muita atenção,
o que o corpo nos fala. A prática
de atividade física, antiga recomendação da Organização Mundial de
Saúde (OMS), e a desconexão do
trabalho, literalmente, serão fundamentais para a manutenção da
saúde. Apenas o processo estará
disponível sete dias na semana, 24
horas. Juízes e servidores, não. A
desconexão do usuário do sistema e
o equilíbrio entre trabalho e descanso, mais do que antes, é primordial
para a saúde mental.
O PJe é uma importante ferramenta para o aperfeiçoamento da ati-

‘

...É uma evolução

irreversível e, como
tudo que é novo,

impõe experimentação,
tolerância ao
erro e espírito de
colaboração.

’

vidade jurisdicional, possibilitando
ao juiz, por exemplo, despachar em
sua casa, poupando deslocamentos
apenas para decidir, por exemplo,
um pedido de antecipação de tutela. Elimina os tempos mortos entre
a tramitação, juntada e o despacho
de uma petição. Em suma, é uma

evolução irreversível e, como tudo
que é novo, impõe experimentação,
tolerância ao erro e espírito de colaboração. O processo eletrônico é
uma obra em movimento e, sobretudo, requer vontade de aprender e
compartilhar conhecimento.
O PJe mudará profundamente o
paradigma procedimental, melhorando a prestação jurisdicional, com o
que o desenvolvimento da informática
tem a oferecer. Mas, seja em toner,
nanquim, bits ou bites, ainda serão
enfrentados os velhos problemas de
desrespeito aos direitos do trabalhador. Que o futuro traga, além de tecnologia, mais igualdade.

Márcia Cristina Cardoso
juiz titular da 7ª VT de Niterói

I Fórum Gestão Judiciária: Balanço das Diretrizes Aprovadas

D

urante a segunda edição do
Fórum, os membros da Comissão Permanente de Monitoramento (Desembargador Roque
Lucarelli e os Juízes Jorge Ramos,
Eliane Zahar, Cláudia Márcia Soares
e Flávio Alves Pereira) apresentaram
um balanço do cumprimento das diretrizes que foram aprovadas em 2011,
com a análise dos procedimentos a
serem adotados para o cumprimento
das demais.
Vale lembrar que no dia 24 de novembro do ano passado, a Plenária do
I Fórum de Gestão Judiciária aprovou 97 de 176 propostas, denominadas Diretrizes de Ação, sobre diversos
pontos, desde a estrutura física das
unidades, tecnologia da informação,
gestão de pessoal, gestão de processos, critérios de designação de juízes,
dentre outros. O encontro possibilitou
um debate intenso, por vezes acalorado, onde desembargadores, titulares e substitutos expuseram seus
argumentos abertamente e todas as
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proposições foram democraticamente
votadas, ora aprovadas por aclamação, ou rejeitadas ou aglutinadas. A
democracia interna foi exercida de
forma ampla e irrestrita.
Passado um ano, vê-se que o avanço foi substancial e boa parte das
diretrizes já foram implementadas,
a começar pela de número 14, que
previa a criação da Comissão de
Monitoramento, integrada por cinco representantes eleitos, com as
seguintes atribuições: a) auxiliar na
implementação das propostas aprovadas; b) definir prioridades; c) avaliar os resultados.
Uma das diretrizes prioritárias, que
diz respeito à realização de concursos para o preenchimento de cargos
de Juiz Substituto, sucessivos, até o
preenchimento total das vagas existentes, começou este ano. A primeira
prova foi marcada para o dia 11 de
novembro de 2012.
O armazenamento de dados de
busca de bens imóveis vem sendo

preparado pela Seção de Pesquisa
Patrimonial (SECPEP) e a consulta
será disponibilizada na intranet aos
magistrados, assistentes e assessores.
Foram feitos contatos iniciais com os
cartórios e, de modo a assegurar a
efetividade da execução, o TRT está
firmando convênio com o Ministério
Público da União, para utilização
do sistema denominado SIMBA, que
permite o acesso às declarações de
renda, informações de movimentação
de valores dentro do país e possíveis
remessas para o exterior.
Outro ponto de discussão envolveu
a problemática da prova pericial e a
diretriz de ação 17 visa ao estabelecimento de convênios entre o TRT da 1ª
Região e órgãos como o Ministério do
Trabalho, INSS e Conselhos Regionais de Profissionais Liberais, para
elaboração de quadro (lista) de peritos que estejam dispostos a realizar
perícias, atendendo às determinações
do CSJT. Foram iniciados contatos
com os órgãos do MTE, INSS e os

Conselhos Regionais e Federais de
Profissionais Liberais.
O Fórum também deliberou pelo encaminhamento de sugestões ao CGJT
para a promoção de estudos relacionados ao BACEN, com o objetivo de
viabilizar informações para os juízes,
sobre créditos de salários, vencimentos, proventos, pensões alimentícias
ou equivalentes em contas correntes,
do pré-cadastramento no sistema, de
valores mínimos estabelecidos pelo
juiz, a serem observados automaticamente para efeito de bloqueio eletrônico. A Presidência expediu ofício
à Corregedoria Geral da Justiça do
Trabalho (nº 1744 de 17-10-2012).
A celebração de convênios com a
CEF e o INSS, para obtenção on line
de extratos do FGTS e para acesso às
informações relativas aos benefícios
previdenciários, vem sendo negociada em nível regional e, quando implementados, agilizarão sobremaneira o
trabalho das Secretarias dos juízos.
Por ora, a campanha sobre as consequências da prática do falso testemunho, infelizmente corriqueiro,
ainda não foi implementada, mas, por
outro lado, a política de comunicação
e marketing para o fortalecimento e
valorização da instituição foi cumprida. Atualmente, a página do Tribunal
disponibiliza informativos diários e o
TRT/RJ tem figurado em jornais de
grande circulação.
A busca de jurisprudência também
foi um assunto objeto de diretriz,
dada a dificuldade de pesquisa acerca de temas rotineiros. A Biblioteca
Digital é hoje uma ótima ferramenta
de pesquisa, não apenas de Acórdãos,
como também de Atos da Administração, Legislação etc.
No âmbito estrutural e de pessoal
foi levantada a preocupação dos juízes com as unidades jurisdicionais, o
que foi o assunto da Diretriz nº 41.
Atualmente, diversas Varas da Capital e do Interior estão passando por
alterações de lay out e obras de reforma. Por outro lado, quando se trata
de Gestão de Pessoas, infelizmente o
CSJT rejeitou o projeto de aumento
do quadro de Juízes Substitutos na 1ª
Região, o que inviabiliza a concessão

de auxílio permanente para todas as
Varas. Em contrapartida, o cargo de
Segundo Secretário de Audiências foi
criado em outubro.
A lotação e a movimentação de servidores foram discutidas e materializadas
em diversas diretrizes, inclusive com a
aprovação de uma Resolução Administrativa que trata da política de gestão
de pessoas, tema que envolve, dentre
outros, a movimentação de servidores.
Outro aspecto relevante é a saúde
dos Magistrados, que norteou a Dire-

‘

A Biblioteca Digital

é hoje uma ótima

ferramenta de pesquisa,
não apenas de Acórdãos,
como também de Atos
da Administração,

’

Legislação etc.

triz de Ação 78, que prevê a Criação do
Programa Preventivo de Saúde dos Magistrados, sem deixar de lado a questão
da segurança, assunto da Diretriz nº
79, que instituiu a Comissão de Segurança, criada pelo Ato nº 46/2012.
Outro avanço foi a aprovação de
Emenda Regimental, que acresceu o
art. 54-A ao Regimento Interno. Com
justiça, foi restabelecido o critério
para designação dos juízes substitutos
conforme sua antiguidade no cargo,
assegurada a recusa do juiz titular ou
no exercício da titularidade, em decisão fundamentada .
As férias dos juízes também foram
abordadas pela Diretriz n.51, que
prevê as escalas de fevereiro a julho
e de agosto a janeiro. Há proposta de
Emenda Regimental, que altera os
períodos para as escalas de janeiro a
junho e julho a dezembro, ainda pendente de votação.
Também de interesse da Magistratura foi abordado na Diretriz de Ação

04: Legitimidade para apresentação
de emenda ou ato regimental – Possibilidade de apresentação de emenda
ou ato regimental por um terço dos
juízes de primeiro grau (substitutos e/
ou titulares em atividade), mediante
mera petição subscrita pelos interessados. A Presidência se comprometeu
a apresentar proposta de emenda regimental, que acaba de ser aprovada
pelo Pleno do TRT da 1ª Região na
sessão do último dia 06 de dezembro.
O direito de voz da AMATRA nas
matérias administrativas submetidas
ao Tribunal Pleno e Órgão Especial,
com exposição ampla sobre a questão nas sessões administrativas, foi
anteriormente rejeitada em gestão
anterior do TRT, por ocasião da sua
apreciação no Plenário. A Presidência atual entende que essa diretriz
deverá ser reapresentada à futura administração do Tribunal. A Diretriz já
é cumprida com relação à divulgação
da pauta com antecedência mínima
de 48 horas para a Associação dos
Magistrados.
Por fim, não poderia deixar de lembrar a preocupação com o meio ambiente, com a recomendação de utilização da fonte denominada “Ecofont”,
já instalada e disponível para utilização
nos computadores do Tribunal. Seu uso
importa em economia de até 20% em
gasto de tinta para impressão.
Passado um ano, é gratificante lembrar aquela semana de novembro de
2011, totalmente voltada para a nossa reflexão, que, por sua importância,
se transformou em evento anual, espaço de amplo exercício de democracia interna, cujos desdobramentos
vão além das diretrizes, trazendo
uma outra forma de pensar em conjunto a nossa instituição, sob a coordenação geral da direção da Escola
Judicial do TRT da 1ª Região.

Márcia Cristina Cardoso
juiz titular da 7ª VT de Niterói

Jorge Ramos
Juiz titular da 6ª VT de Niterói
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Artigo

GETRIN:

Balanço do primeiro ano de atividade

P

or ocasião de um Seminário sobre Saúde e Segurança, reunidos num dos intervalos, um pequeno número de
pessoas, pertencentes a diversos
segmentos institucionais, vislumbrou que seria necessário criar um
grupo de trabalho endereçado às
ações nesse sentido.
Comungantes da mesma ideia
acerca da prevenção dos acidentes de trabalho e da saúde e segurança do trabalhador, cujas
diferentes visões e missões só
agregariam qualidade às políticas
públicas voltadas para esse tema,
entenderam que o papel de cada
um viria ao encontro do que se
imagina como sendo a efetividade
nesse campo, que tem o ser humano como princípio meio e fim de
todas as coisas.
Assim foi gestado o GETRIN –
Grupo de Estudo e Trabalho Interinstitucional.
Trata-se, como expressa o próprio
nome, de um núcleo de trabalho
criado a partir do Protocolo de Intenções número E-22/1006/2011,
afinado à Campanha de Prevenção
de Acidentes de Trabalho, iniciada
pelo Tribunal Superior do Trabalho, firmado entre as seguintes
instituições: Secretaria de Estado de Trabalho e Renda; Tribunal
Regional do Trabalho 1ª Região;
Procuradoria Regional do Trabalho 1ª Região; Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego/
RJ e Associação dos Magistrados
do Trabalho 1ª Região.
O Getrin extrapola às elevadas
atribuições e competências de
seus integrantes, porque, livre das
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necessárias peias institucionais,
pode firmar parcerias com outros
órgãos e instituições com o fito
único de operacionalizar as ações
que têm em mira: promover, incentivar, divulgar e fortalecer medidas de Prevenção das Doenças e
Acidentes de Trabalho.

‘

O Getrin não tem

personalidade jurídica
própria e sua missão,
como já se deixou
claro, é no sentido de
orientar as pessoas,
despertando-as para
a importância da
prevenção da saúde no
trabalho

’

Mediante ações propositivas de
Promoção de Saúde e Segurança nos Ambientes de Trabalho, no
âmbito das repartições e empresas
que operem neste Estado, já podemos contar com alguns resultados,
neste primeiro ano de atuação.
Principiamos por seminários
voltados à saúde e a segurança
do trabalho, realizados nos municípios de Itaperuna, Macaé, Niterói e Santo Antonio de Pádua,
interiorizando assim as ações. Na
medida do possível, foram estabelecidas propostas do tripartismo,

porque em fórum próprio para as
discussões, eis que, presentes, trabalhadores, empregadores e governo que assim puderam alinhar
matérias de relevância relativas
às medidas protetivas.
Em seguida, promoveram-se Audiências Públicas, com a finalidade de melhorar as condições de
trabalho dos agentes de combate
às endemias, dadas às condições
precárias em que esse labor se
realiza, inclusive pelo armazenamento e manipulação de produtos
nocivos à saúde.
Para essas Audiências, foram
convidados os Secretários de
Saúde e de Trabalho dos 92 Municípios deste Estado. Em relação àqueles que atenderam o convite do GETRIN, foram firmados
Pactos Recomendatórios que,
seguidos à risca, minorarão as
condições adversas sob as quais
trabalham essas pessoas.
A resposta à pergunta óbvia é no
sentido de que, descumprido o Pacto Recomendatório, o Ministério
Público e a Superintendência Regional, continuarão em seus respectivos misteres que, de nenhuma maneira, foram “travados” pela ação
do GETRIN, que se limitou aos esclarecimentos específicos acerca da
prevenção e da saúde ocupacional,
como de seu escopo.
Não há, como não poderia haver, superposição de competências, até porque o GETRIN não
tem personalidade jurídica própria e sua missão, como já se deixou claro, é no sentido de orientar as pessoas, despertando-as
para a importância da prevenção

da saúde no trabalho e todas as
implicações daí decorrentes.
A par dessa ação no campo preventivo, uma vez que estabelecidos
dois eixos de atuação: Prevenção e
Assistência, outras medidas foram
tomadas, como por exemplo, palestras, seminários e eventos, destacando-se a gestão, em nível político, no sentido de propositura de
uma lei, que torne obrigatório na
grade curricular do segundo grau,
ainda que de forma transversal, o
estudo da prevenção de acidentes
de trabalho.
Nesse sentido, realizada na Assembleia Legislativa deste Estado uma audiência pública, da
qual surgiu um Projeto de Lei
que, ao que tudo indica, passado
o período eleitoral, poderá tornar-se Lei Estadual.
Também se destaca o Ato Público pelo Trabalho Seguro na Construção Civil, realizado no Estádio
do Maracanã, prestigiado pela
presença ilustre do ministro Dalazen, Presidente do TST, porque
inserido entre as medidas do Programa Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho lançado
por aquele Tribunal.
Dentre outras honrosas presenças àquele memorável evento,
vale listar os atletas de sempre:
Lars Grael, Bebeto e Ronaldo Fenômeno que, mercê de seus talentos e carismas, abrilhantaram o
Ato e encheram de alegria os trabalhadores, cerca de três mil, que
ali se encontravam. Tal o sucesso,
que repercutiu em ações análogas nos 12 estádios que estão em
obras para receber os jogos da
Copa de 2014.
Uma bela festa, sem qualquer
sombra de dúvida !
Reunindo-se a cada fim de mês,
são traçadas ações que se efetivam no decorrer do tempo,
mediante convênios, palestras,
entrevistas e outras atividades li-

gadas a esse importante foco: a
vida do trabalhador.
Vale ainda registrar, neste primeiro ano de atividades, a elaboração de um Caderno SMS,
cujo conteúdo foi integralmente
fornecido pelos integrantes do
GETRIN, elaboração patrocinada
por uma empresa, que foi lançado, na Escola Estadual Tim Lopes, situada nas fraldas do Morro
do Alemão, essa atividade teve
ampla repercussão na mídia e,
fundamentalmente, junto àquela
Comunidade.
O link do Caderno SMS está disponibilizado nos Portal do TRT da
1ª Região e no da AMATRA1.
Como na parábola da boa semente que caiu em solo fértil, a ideia
do GETRIN expandiu-se em solo
nacional para repercutir, com as
adaptações necessárias das chamadas boas práticas, nas outras
Regiões nas quais hoje também
frutifica. Assim, nos tornamos
GETRIN1, referindo-se à Primeira Região (RJ).
De suma importância para o
Estado, foi encaminhada uma
minuta de Decreto, firmado pelos
representantes das
entidades integrantes do GETRIN, o
qual foi encaminhado ao Governador, via
Secretaria de Estado
de Trabalho e Renda
(Setrab), no qual se sugere que, nos contratos
firmados com terceiros,
haja, necessariamente,
uma cláusula prevendo
a estrita observância às
Normas Regumentadoras, bem como qualificação de pessoal acerca da
prevenção.
Ainda programado para se
realizar neste ano, o Seminário de Saúde e Segurança

do Trabalho, irá se referir à Norma Regulamentadora 12, que versa sobre a segurança no trabalho,
com foco nas máquinas e equipamentos, que deverão adaptar-se às
exigências dessa importante NR.
Acreditamos que, para um primeiro ano atividades, o GETRIN
já tem uma folha razoável de
serviços prestados à cidadania e
pretende, com a ajuda de todos,
intensificar e incrementar suas
ações, porque acredita que a prevenção e a saúde, em todos os seus
níveis, significam um país melhor,
um mundo do qual se orgulharão
nossos sucessores.

Maria José Aguiar Teixeira
Oliveira
Desembargadora Aposentada

Maria Christina Menezes
Médica do Trabalho – SETRAB/RJ
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Campanha

Juiz do Trabalho: Sempre ao Seu lado
Campanha se expande pelo Brasil

L

ançada com o objetivo de
aproximar o juiz da sociedade, a campanha “Juiz do
Trabalho: Sempre ao Seu Lado”
vem levando informação a trabalhadores e empregadores, com
mutirões para esclarecimento de
dúvidas relativas a direitos e
obrigações trabalhistas. A iniciativa, apoiada por todas as
Amatras, é da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e
foi inspirada pelo programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que,
desde 2004, leva juízes a escolas
para conversar e responder dúvidas de estudantes sobre temas
trabalhistas.
De acordo com o juiz Renato
Henry Sant´Anna, presidente da
Anamatra, a ideia da campanha
é distribuir cidadania e Justiça,
atendendo ao jurisdicionado,
e a expectativa é que todas as
associações regionais de magis-

No lançamento oficial da
Campanha, no Rio de Janeiro, Renato Sant´Anna
fala sobre a importância
da iniciativa.
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trados trabalhistas se engajem e
desenvolvam ações específicas.
O lançamento oficial da campanha foi realizado em agosto,
no Rio de Janeiro, no Colégio
Estadual Jornalista Tim Lopes,
localizado no Complexo do Alemão. Na ocasião, os juízes ficaram à disposição da comunidade,
esclarecendo dúvidas que envolvem as relações de trabalho e os
direitos trabalhistas. Além disso, foi ministrada uma palestra
para os alunos do Ensino Médio,
dando-lhes informações sobre
inserção no mercado de trabalho
e sobre o primeiro emprego.
O segundo Estado que recebeu
a Campanha foi a Bahia, onde
cerca de 30 juízes fizeram o
atendimento à comunidade do
Bairro da Paz, na região metropolitana de Salvador, onde aconteceu o evento de lançamento,
também em agosto. A presidente
da Amatra5, Ana Cláudia Sca-

vuzzi, destacou que este trabalho de esclarecimento já era
realizado efetivamente e que a
campanha veio para reforçar e
ampliar essa rede de contato entre a Justiça e o povo, além de
estimular os juízes a participar
desta ação social.
“Temos convênio com uma rádio local e tiramos dúvidas dos
ouvintes. Paralelo a isso, temos
o projeto Caravana Trabalho
Decente, em parceria com o Tribunal da nossa região, pelo qual
levamos conhecimento sobre Direito do Trabalho a empregados
e empregadores da capital e do
interior do Estado. Antes, tínhamos apenas cinco magistrados
engajados nessa iniciativa. Hoje,
contamos com 30 e queremos
que mais colegas se juntem a
nós”, destacou Ana Cláudia.
Em São Paulo, onde a campanha chegou na região do Pari,
no mês de outubro, a intenção é

organizar uma ação por bimestre, a partir de 2013, abarcando
não só a capital, mas também
as outras quatro circunscrições
que compõem a região - Baixada
Santista, Guarulhos, Barueri e
ABC paulista. Segundo a presidente da Amatra2, Patrícia Almeida Ramos, o objetivo é promover ações de esclarecimento
sobre Justiça do Trabalho em
diversas localidades.
No lançamento, a Juíza Sandra Bertelli, diretora de Cidadania e Direitos Humanos da
Amatra2 e da Anamatra, ressaltou que um dos pilares da
campanha é a cidadania qualificada. A magistrada explicou
que um verdadeiro cidadão se
forma na escola, com o conhecimento sobre os seus deveres e
direitos, e que o Poder Judiciário está, cada vez mais, ao alcance de todos, para que aprendam a exercer sua cidadania.
A região de Campinas foi a última a fazer o lançamento da

Campanha Juiz do
Trabalho: Sempre ao
seu Lado, em 2012. O
evento foi promovido
em dezembro, no Instituto Educacional Imaculada, e fez parte do
Ato de Valorização da
Magistratura, organizado pela AmatraXV,
em conjunto com a
culminância do programa Trabalho, Justiça e Cidadania naquele
Estado. O presidente da Associação, Guilherme Guimarães Feliciano, falou que, além da oportunidade de aproximação com
o jurisdicionado, que teve um
espaço único de convivência e
aprendizado, a campanha derruba a imagem do juiz encastelado.
Entusiasta e uma das idealizadoras da Campanha, a juíza
Cléa Couto, diretora de Comunicação Social da Anamatra, participou das ações de lançamento
e assegura que os magistrados
envolvidos se sentiram gratifi-

Juízes trabalhistas realizam atendimento à população, no lançamento
da campanha, na Bahia

cados em participar do atendimento à população. Além disso,
demonstraram total interesse
na continuidade dos atos que
serão desenvolvidos, ao longo
dos próximos anos, e em conscientizar os demais colegas a se
engajarem de forma efetiva nas
atividades.

Escolha com Foco

O

lançamento da Campanha da
Anamatra nos Estados tem
um ponto curioso: a escolha do local onde acontecem as cerimônias.
Todas as Amatras têm o cuidado
de selecionar lugares que estejam
de acordo com o contexto da iniciativa.
Desta forma, no Rio de Janeiro, a opção pelo Colégio Estadual
Jornalista Tim Lopes simbolizou
os constantes casos de acidentes
de trabalho que acontecem no
Brasil. A escola leva o nome do
repórter, que foi morto, em 2002,

durante uma investigação sobre
exploração sexual de adolescentes
e venda de drogas em bailes funks,
na favela Vila Cruzeiro, no bairro
do Complexo do Alemão. A morte de Tim Lopes foi encomendada
pelo traficante conhecido como
Elias Maluco, por vingança pela
reportagem feita, em 2001, sobre
tráfico no morro.
Em São Paulo, a escolha por uma
escola no bairro do Pari ocorreu,
principalmente, porque na região
vivem muitos bolivianos e paraguaios que trabalham em confec-

ções e, em geral, sofrem com o
desrespeito às leis trabalhistas,
atuando em condições análogas
a de escravos.
No caso da Bahia, o baixo Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) observado na comunidade
do Bairro da Paz foi o que motivou a seleção daquele local para
receber os juízes envolvidos na
campanha. O local é considerado
o mais carente da Região Metropolitana de Salvador.
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Interiorização e descentralização das Varas do Trabalho

C

ada vez mais o Judiciário
tem se preocupado em levar
a jurisdição até o cidadão,
evitando que o hipossuficiente tenha que se deslocar da cidade de
sua residência para a Vara do Trabalho mais próxima. Muitas vezes
o tempo despendido e o valor do
transporte acabam, na prática,
impedindo o acesso à Justiça.
O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, há algum
tempo, iniciou seu movimento
para o interior, com os Postos
Avançados de Rio das Ostras e de
Paraty.
Com o advento da lei federal nº
10.770, de 21/11/03, cada Tribunal, no âmbito de sua região e mediante ato próprio, pode alterar e
estabelecer a jurisdição das Varas
do Trabalho, bem como transferir
a elas a sede de um município para
outro, de acordo com a necessidade de agilização da prestação
jurisdicional trabalhista. Assim,
tornou-se muito mais fácil desenhar o novo mapa de jurisdição do
Estado, já que as Varas não são
mais definidas territorialmente
por lei de forma definitiva.
Esta mesma Lei criou a Vara
de Barra Mansa, retirando grande parte do movimento processual
de Volta Redonda, há muito assoberbada, e dando conforto a seus
jurisdicionados e advogados. Verifica-se facilmente das estatísticas
do Sistema E-gestão, que todas as
quatro Varas têm tido um resultado muito mais satisfatório.
Nesta mesma direção, foram
providenciados estudos e o Tribunal deliberou, este ano, que uma
das Varas de Niterói fosse transferida para a cidade de Maricá.
Isto, porque 20% da população
que se encontra na jurisdição de
Niterói vive em Maricá, a cerca
de 40 km da Vara do Trabalho
mais próxima. Ademais, como
Maricá mantém um Juiz do Trabalho em atividade por todo o
tempo, concluiu-se que era mais
vantajoso manter uma Vara e não
um simples Posto Avançado.
No caso de Nova Iguaçu, a pro-
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posta aprovada manteve o quantitativo de seis Varas do Trabalho
existentes, com jurisdição sobre o
próprio município e o de Belford
Roxo, e realizar a descentralização da jurisdição atual, com a
instalação da 2ª Vara do Trabalho
de Nilópolis, absorvendo o movimento processual de Mesquita,
e a Vara Única do Trabalho de
Queimados, com jurisdição sobre o próprio município, Japeri

‘

...O Tribunal deliberou,

este ano, que uma das
Varas de Niterói fosse

transferida para a cidade
de Maricá. Isto, porque
20% da população que se
encontra na jurisdição de
Niterói vive em Maricá, a
cerca de 40 km da Vara do
Trabalho mais próxima

’

e Paracambi. Para um cidadão
de Paracambi, a nova Vara em
Queimados proporcionará um encurtamento da distância em quase 50%. Estima-se, outrossim,
que o movimento processual em
Nova Iguaçu diminua em 19%,
bem como que o mesmo volume
de processos em execução acabe
por agilizar os mais antigos que
continuarão na mesma jurisdição.
Infelizmente, por força do diminuto movimento processual, nosso
Tribunal se viu na contingência
de fazer o movimento contrário,
transferindo a Vara de Cordeiro
para o Município de Nova Friburgo, o qual acumulou ambas as
jurisdições. Assim, as Varas de
Nova Friburgo, hoje, têm jurisdição sobre os Municípios de Nova

Friburgo, Cachoeiras de Macacu,
Sumidouro, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e
Trajano de Morais. Estas enormes
distâncias através de estradas em
péssimo estado de conservação
ainda são um desafio a ser solucionado por nosso Tribunal.
Nosso Tribunal conta, ainda,
com o Posto Avançado de Valença, além daqueles de Rio das
Ostras e Maricá. Contudo, o quadro deficitário de Juízes de nosso
Tribunal tem-se revelado um problema, já que o Juiz Titular não
tem condições de se deslocar até o
Posto e ainda realizar audiências
e cuidar de todos os processos na
Sede da Comarca. O PAV de Paraty acabou sendo fechado.
Além disso, diversas outras Varas foram criadas recentemente
em função do grande movimento
processual no interior, desafogando Varas que tradicionalmente
recebem um número absurdo de
feitos, como Itaboraí, Itaguaí,
São Gonçalo, Niterói, Campos dos
Goytacazes, Macaé e Resende.
Espera-se que o Tribunal cumpra
sua promessa e, finalmente, divida também as execuções em curso, notadamente nas cidades em
que se criará uma segunda unidade jurisdicional, pois não interessa ao jurisdicionado ter uma Vara
com 15 mil execuções e outra sem
nenhuma.
O acesso à Justiça deve atingir
todos os cidadãos do Estado do
Rio de Janeiro e, mesmo com todos os problemas enfrentados, o
Tribunal Regional do Trabalho da
1ª Região tem envidado todos os
esforços para atingir tão nobre
objetivo. A Amatra1 apoia a iniciativa e espera, sempre em parceria, contribuir com o inevitável
e salutar processo de interiorização e descentralização da Justiça.

Fernando Reis de Abreu
Juiz titular da 3a VT de Nova Iguaçu

TST Discute o Trabalho Infantil no Brasil

P

romovido pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, aconteceu, entre os dias 9
e 11 de outubro, em Brasília, o seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho. O evento, que contou com a participação de
ativistas em direitos humanos, juristas, políticos e representantes da sociedade em geral, atraiu um número
expressivo de inscritos (cerca 1,6
mil), incluindo magistrados e procuradores a professores e estudantes.
O TRT da 1ª Região esteve presente no evento, que contou, além
de mim, com a participação dos
colegas Anna Elisabeth Junqueira,
Áurea Sampaio, Bruno Manzini,
Cláudia Reina, José Antônio Piton
e Roberto Gago.
A principal discussão do seminário
dizia respeito à erradicação do trabalho infantil, tanto mais diante do
compromisso assumido pelo Brasil
perante a comunidade internacional de eliminar as “piores formas”
desta atividade até 2015 e, integralmente, até 2020. A ministra
da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, Maria
do Rosário Nunes, chegou mesmo a
afirmar que se tratava do principal
ato de preparação para a 3ª conferência mundial contra o trabalho
infantil que ocorrerá em outubro de
2013.
Foram debatidas diversas questões, das quais destaco: a aprendizagem e a formação profissional
do adolescente; o trabalho infantil
doméstico; conveniência, legalidade e limites do trabalho infantil esportivo e artístico; e a controvérsia
acerca da competência para sua autorização judicial.
Sobre a aprendizagem, foi realçado o papel da legislação em vigor no Brasil, com destaque para
a Lei 11.180/2005 – que aumentou a idade máxima do aprendiz

‘

A principal discussão
do seminário dizia

respeito à erradicação

diante do compromisso
assumido pelo Brasil
perante a comunidade
internacional de eliminar
as "piores formas" desta

’

atividade

para 24 anos; bem como para a Lei
11.788/2008 – que inseriu o portador de deficiência, excluindo-o do
limite máximo de 24 anos. Além
disso, os palestrantes foram unânimes em ressaltar que, para seu sucesso, é necessário o envolvimento
de todos: empresas, trabalhadores,
escolas técnicas, ONG’s e sistema S.
Quanto ao trabalho infantil doméstico, a constatação de que as vítimas são, em sua grande maioria,
meninas negras que trabalham em
suas casas ou para terceiros, foi reforçada com o tocante depoimento
em vídeo da deputada federal Benedita da Silva.
O quinto painel do seminário, relacionado ao trabalho artístico e
esportivo, causou grande repercussão no público presente ao propor
a reflexão sobre seus limites, conveniência e legalidade. Nessa seara
a resistência dos familiares, e consequentemente do Estado, é nenhuma. Estes, de verdade, incentivam a
criança ao trabalho, excitados que
ficam com o deslumbramento que a
fama e a exposição podem causar.
O debate em torno da competência
judicial para autorização do trabalho infantil – que seria restrito ao
sexto painel – foi suscitado em di-

versos momentos do evento. Já em
seu discurso de abertura, o Ministro João Oreste Dalazen sinalizava
para essa diretriz, no que foi acompanhado pelo procurador-geral do
Trabalho, Luiz Antônio Camargo de
Melo, que também manifestou seu
entendimento. Assim, nas palavras
do juiz José Roberto Dantas Oliva,
foi “fácil” defender nossa competência no painel que tratava especificamente do tema. Em contraponto, o desembargador do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro, Siro
Darlan, expressou seu convencimento acerca da competência da Justiça
Comum Estadual.
O seminário se encerrou com a
leitura da carta de Brasília pela erradicação do trabalho infantil, pelo
Ministro Presidente do TST. Em tal
documento, dentre outros destaques,
foi reafirmada a competência material da Justiça do Trabalho para
conhecer e decidir sobre autorização
para o trabalho da criança e do adolescente; exigido o cumprimento das
normas que integram as Convenções
138 e 182 da OIT; e rechaçada a
aprovação dos projetos de Emenda
Constitucional 18 e 35 de 2011 (que
propõem a redução da idade mínima
de trabalho para quatorze anos).
Em seguida, o Ministro João Oreste Dalazen, em um discurso comovente (deixando emocionada grande
parte dos presentes), afirmou que
a realização do evento era, antes
de tudo, um compromisso com sua
consciência, pois tinha sido trabalhador infantil e sabia das consequências daí advindas, pois tinha se
tornado um adulto “sério demais”.
Assim, conclamou a todos, em especial a Justiça do Trabalho, para
lutar pela erradicação do trabalho
infantil.

Ronaldo Callado
Juiz do Trabalho Substituto,
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XXVI EMAT
Evento Discute os Rumos da Justiça Trabalhista
frente a um mundo globalizado

trantes trouxeram diversas visões
do Direito do Trabalho neste cenário de globalização. O juiz Oscar Zas salientou a luta da ordem
jurídica dos países da América
Latina, frente aos regimes ditatoriais, e a história da colonização, destacando as conquistas
normativas através de suas Constituições e o esforço em tornar os
direitos sociais efetivos.
Também destacou a necessidade da utilização do conceito da
globalização para uma universalização dos direitos sociais,
onde o titular do Direito é a pessoa humana e pode, portanto,
exigir a sua aplicação frente aos
empregados.
Já o professor Joaquin Aparício falou sobre a grave situação

‘

Associados e

convidados puderam
discutir e refletir sobre
as formas de se manter
os direitos que já
estavam assegurados
na Constituição, diante
das mudanças que vem
acontecendo no mundo

’

econômica atual europeia, fruto
de políticas contrárias ao original
objetivo da União daquele país,
as quais acabaram por delegar

o neoprotótipo das decisões sobre política financeira ao Banco
Central europeu.
Salientou também o grave reflexo na diminuição da efetividade dos direitos sociais e a
precarização das relações de emprego que, atualmente, ocorreu
na Europa, e a necessidade da
atuação dos juízes e juristas na
recuperação de um modelo anterior de manutenção dos direitos
essenciais.
Os debates foram intensos, com
a participação ativa da plateia,
composta por associados e convidados. Nas páginas a seguir, confira o resumo das demais conferências, por meio de artigos escritos
pelos palestrantes convidados.

XXVI EMAT
Encontro dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1a Região

As Relações de Trabalho e a Constituição:
Novos Paradigmas “Globalizados”

N

o período de 27 a 30
de setembro, a Associação dos Magistrados
da Justiça do Trabalho da 1ª Região (Amatra1) realizou o XXVI
EMAT – Encontro dos Magistrados Trabalhistas, na cidade de
Vassouras, no interior do Estado
do Rio. Na ocasião, associados e
convidados puderam discutir e refletir sobre as formas de se manter os direitos que já estavam assegurados na Constituição, diante
das mudanças que vem aconte-
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cendo no mundo. O evento teve
o Banco do Brasil e a Petrobras
como empresas patrocinadoras.
Inseridos na programação cultural do evento, foram realizados
dois painéis. O primeiro, intitulado “O Novo Constitucionalismo
Social no Brasil e no Mundo”,
teve mediação do vice-presidente
da Amatra1, Paulo Guilherme
Périssé, e, como palestrantes, o
juiz de Direito, José Duarte Neto,
o ex-presidente da Associação
Latino-Americana de Juízes do

Trabalho, Oscar Zas, e o catedrático de Direito do Trabalho, Joaquin Aparício Tovar.
Em um segundo momento, discutiu-se o constitucionalismo moderno à luz da flexibilização e da
situação econômica mundial. O
juiz Ivan Alemão, titular da 5º
Vara de Niterói, e o doutor em
Direito, Enzo Bello, foram os palestrantes, com mediação da juíza Roberta Ferme, diretora cultural da Amatra1.
Em suas explanações, os pales-

27 a 30 de setembro
Vassouras - RJ

PATROCÍNIO
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CONFLITO ENTRE A
PROTEÇÃO AO TRABALHO
E AS CRISES ECONÔMICAS
O

presente texto consiste
em uma síntese da minha
palestra no painel “O constitucionalismo moderno: flexibilização x pragmatismo”, que
integrou o 26º Encontro dos
Magistrados do Trabalho da 1ª
Região, realizado em setembro
de 2012, que teve como mote
a abordagem das relações de
trabalho e a constituição no
contexto dos novos paradigmas
globalizados.
Minha intervenção buscou
apresentar uma concepção materialista do Constitucionalismo
e da Constituição, considerados
como movimentos políticos e jurídicos de organização da vida
em sociedade, consagrando normativamente uma série de valores e interesses provenientes da
realidade social, refletindo determinada correlação de forças.
Assim, identifica-se a sua ligação inexorável com a dinâmica
do modo de produção capitalista, historicamente marcada
por sucessivas crises de recessão e expansão.
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Em oposição à visão tradicional do positivismo jurídico, regida por uma concepção
fragmentada e histórica do
conhecimento, a metodologia
aqui adotada baseia-se no materialismo histórico e dialético,
desenvolvido por Marx e Engels. Calcado no princípio da
totalidade social, que preconiza o conhecimento identificado
por uma dinâmica de “unidade
na diversidade”, o método marxiano adota a seguinte premissa: “as relações jurídicas (...)

não podem ser compreendidas
por si mesmas”.
Como contextualização, menciona-se a grave crise econômica que atinge países nucleares
do capitalismo, notadamente
na zona do euro, como Espanha e Grécia, que apresentam
índices de desemprego na faixa
de 25% entre as suas populações economicamente ativas,
atingindo-se a marca de 50%
entre os jovens de 16 a 25 anos
de idade . Esse fenômeno é
atribuído às consequências da

crise imobiliária de 2008 (considerada a maior crise econômica após 1929), deflagrada
a partir dos EUA, que produziu repercussões mundiais em
efeito cascata. Por outro lado,
números oficiais demonstram
que o Brasil, de certo modo,
manteve-se estável perante a
tormenta global, apresentando índices decrescentes de desemprego entre a população
economicamente ativa das seis
maiores regiões metropolitanas
do país (2002 – 12,6% / 2011
– 6,0%).
A dinâmica do capitalismo é
movida pela busca permanente de alocação e realocação
do capital excedente, a partir
da exploração do trabalho e
da abertura constante de novos espaços produtivos. Índices
econômicos demonstram que
a taxa histórica de crescimento do capitalismo é de 2,25%/
ano, considerando-se, assim,
como saudável o patamar de
3%/ano . O argumento central
aqui apresentado sustenta que
os efeitos das crises econômicas capitalistas causam permanentes transformações no mundo do trabalho, destacando-se
nas últimas décadas elementos
como precarização, terceirização, desemprego, insegurança,
instabilidade e informalidade.
Karl Marx constatou a contraposição entre a avidez da
burguesia pela superexploração da jornada de trabalho e
a luta dos trabalhadores pela
crescente proteção dos seus

direitos em leis fabris, na Inglaterra e em outros países. As
relações entre normas jurídicas
formais e os elementos materiais de produção são identificadas pela dominação dos

‘

A dinâmica do

capitalismo é movida pela
busca permanente de
alocação e realocação do
capital excedente, a partir
da exploração do trabalho
e da abertura constante
de novos espaços
produtivos

’

trabalhadores pelos empregadores, pelo descumprimento da
legislação e pela ineficiência
do Judiciário em aplicá-la.
Domenico Losurdo demonstra o movimento pendular entre
capital e trabalho, alternando-se a regulamentação e a desregulamentação do trabalho,
prevalecendo ora a liberdade
de trabalho, ora a liberdade negocial. Eis alguns exemplos: (i)
México (1917), URSS (1917)
e Weimar (1919): resposta à
conjuntura de pressão social
do final do século XIX e início
do século XX; (ii) EUA: crise
de 1929 e New Deal (década
de 1930); (iii) Europa: constitucionalismo social – Grécia
(1975), Portugal (1976) e Espanha (1978) – contraposto às

alterações promovidas pelos
acordos de Bretton Woods.
Na década de 1990, ondas neoliberais devastaram os países
do terceiro mundo através de
privatizações, desestatizações
e flexibilizações das relações
de trabalho, produzindo o fenômeno identificado como “acumulação via espoliação”. Este
refortalece o capital após sucessivas crises da social democracia, impondo metas globais
desestatizantes, para retirar do
âmbito do Estado e realocar no
mercado uma série de meios de
produção, importantes serviços
públicos e bens de consumo.
Em 1997, ocorreu a crise dos
tigres asiáticos, que produziu a
fuga de divisas mediante fluxo
livre e automático de capitais,
com a transferência de altos
valores por investidores de um
país para outro. Em outubro de
1997, a Bolsa de Hong Kong
registrou queda de 10,4%, que
gerou efeito cascata mundial.
Em 2008, houve a crise
do mercado imobiliário nos
EUA. Suas origens remontam
a 2006, quando ocorreu um
grande aumento das taxas de
desemprego nas áreas de baixa renda nas cidades antigas
dos EUA. Em 2007, aconteceu
uma onda de despejos entre a
classe média branca nas áreas
urbanas e suburbanas do país,
tendo dois milhões de pessoas
perdido suas casas e quatro
milhões ficado na iminência
de sofrer esta ameaça. Com a
queda brusca dos valores das
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casas, as pessoas deviam mais
do que os valores dos imóveis
e optaram por abandonar suas
moradias, causando uma espiral de execuções hipotecárias,
fenômeno conhecido como “katrina financeiro” .
Em janeiro de 2008, registrava-se um bônus de US$ 32 bilhões em Wall Street, enquanto
ao setembro do mesmo ano viria a acontecer a denominada
“crise das hipotecas subprime”, que gerou o desmantelamento bancos investimento de
Wall Street, notabilizado pela
quebra da Lehman Brothers
Holdings Inc. e pelo sucessivo
congelamento dos mercados
globais de crédito. Instado a se
manifestar, o presidente Barack Obama autorizou um “socorro nacional” , que destinou
US$ 700 bilhões do governo
federal ao sistema bancário,
caracterizando verdadeira socialização de riscos/prejuízos e
privatização de lucros, salvando-se os bancos e sacrificando-se as pessoas.
Em 2009, China e EUA atingiram os índices de desemprego
de 20 e 5 milhões de pessoas,
respectivamente, e o FMI indicou a destruição de US$ 50
trilhões em ativos. A globalização potencializa as crises em
escala mundial e instantânea.
E os problemas no mercado
imobiliário são mais duradouros que as curtas crises do mercado de ações.
Como sintetiza David Harvey,
“As crises financeiras servem
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para racionalizar as irracionalidades do capitalismo” e “As
crises são momentos de reconfiguração radical do desenvolvimento capitalista” .O traba-

‘

O trabalho segue
obstáculo ao acúmulo do
capital. Como alternativa,
busca-se trabalho mais
barato e desorganizado,
através da imigração
e do uso de novas
tecnologias

’

lho segue obstáculo ao acúmulo
do capital. Como alternativa,
busca-se trabalho mais barato e desorganizado, através da
imigração e do uso de novas
tecnologias. A deslocalização
da produção e a desindustrialização dos centros antigos de
produção formam a chamada
“força de trabalho assalariado
global”, ilustrada pela figura
do “carro mundial”, composto
por peças produzidas em qualquer lugar do globo e montado
nos EUA.

Conclusões
As recentes crises econômicas
do capitalismo são marcadas
por uma forte tensão entre o
desenvolvimento urbano e o
mercado imobiliário. As cida-

des consolidam-se como o novo
espaço de produção material e
conflitos sociopolíticos. Consequentemente, figura como
cenário de produção e reconhecimento de novos direitos,
a partir da atuação de novos
atores políticos, os movimentos
sociais, constituídos em meio
aos processos de reconfiguração do trabalho (imaterial, informal), que persiste como motor da história.
As consequências advindas
da crise imobiliária de 2008
proporcionaram elementos positivos, como o ressurgimento
dos movimentos de protestos
populares, simbolizados pelo
movimento Ocuppy Wall Street. Este se utilizou de novos
espaços e modos de mobilização, essencialmente a internet,
para promover uma atuação
política no espaço urbano local, voltada ao global. Outras
novidades consistem na sua auto-organização, sem qualquer
vinculação a partidos políticos
ou sindicatos, voltada ao conflito com um novo adversário:
o mercado financeiro, não mais
o governo.
Enzo Bello
Doutor em Direito pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Professor
Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), Professor
do Mestrado em Direito da Universidade de
Caxias do Sul (UCS) e Assessor do Procurador-Geral da República.

O Constitucionalismo Social e
Econômico Brasileiro:

desregulação, globalização e Poder Judiciário

A

s relações entre poder,
economia e questão social estão estritamente
vinculadas, ao menos de forma
explícita e enunciada, desde
1848. Publicadas na primeira
metade do século XIX, são frases sugestivas da afirmação: “A
história de todas as sociedades
que existiram até hoje tem sido
a história da luta de classes”,
ou “A sociedade divide-se cada
vez mais em dois campos opostos, em duas classes diametralmente opostas: a burguesia
e o proletariado”, ainda, “O
governo moderno não é senão
um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe
burguesa” e, por fim, como um
arremedo ao que se afirma “A
burguesia só pode existir com
a condição de revolucionar incessantemente os instrumentos
de produção e, com isso, todas
as relações sociais”. São dizeres pinçados do “Manifesto do
Partido Comunista” do qual
é possível vincular: a questão

social (a divisão da sociedade
em classes), o emprego do poder político para exploração de
uma classe por outra (o Estado como Comitê Executivo da
Burguesia) e a questão econômica como o motor de toda
essa engenharia entre variantes
(revolução das relações de produção e toda relação social).
Todas as Constituições elabo-

radas após a Primeira Guerra
Mundial tiveram uma explícita
preocupação com a ordem econômica e social. As Constituições brasileiras seguiram idêntica diretriz, ou seja, previram um
rol de direitos sociais, ligados ao
princípio da igualdade material
e, por isso, prestações diretas do
Estado para serem usufruídas.
Diversamente do Constitucionalismo liberal, o Constitucionalismo Social e Econômico do século
XX não se contenta em receber a
ordem econômica e, portanto, a
ordem social. Mas, ao contrário,
visa a transformá-la.
O Constitucionalismo inaugurado com a Constituição de
1988 confere especial rumo a
esse modelo. Estabelece como
fundamento da República Federativa Brasileira os valores
sociais do trabalho e da livre
iniciativa (art. 1º, inciso IV da
CF/88) e cujos objetivos fundamentais são: a) construir uma
sociedade livre, justa e solidária; b) garantir o desenvolvi-
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mento nacional; c) erradicar
a pobreza, a marginalização
e reduzir as desigualdades
sociais e regionais. A ordem
econômica e social é tratada
sistematicamente em dois títulos, os Direitos Sociais são
dispostos entre os Direitos
Fundamentais (ao lado dos
individuais e coletivos, dos
direitos de nacionalidade e
dos direitos políticos). O texto
constitucional é densamente
analítico, heterogêneo, com
várias normas principiológicas e programáticas ao lado
de disposições, também, de
natureza concreta.
Ao lado de sua estrutura formal, há um modelo ideológico inspirador. A Constituição
de 1988 teve forte influência,
senão cópia, da Constituição
Portuguesa de 1976. Essa,
por sua vez, foi promulgada
após uma revolução que pretendia alterar as bases do sistema de produção português,
criando uma ordem econômica socialista. É bem verdade
que os objetivos positivados
são mais modestos, mas, não
menos importantes. Essas
constituições, de sua parte,
contam com uma teoria constitucional própria. Trata-se
da concepção de Constituição
Dirigente produzida por José
Joaquim Gomes Canotilho.
Em linhas gerais, propunha
por meio da vinculação da
discricionariedade do legis-
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Todas as

Constituições elaboradas
após a Primeira
Guerra Mundial
tiveram uma explícita
preocupação com a
ordem econômica e
social. As Constituições
brasileiras seguiram
idêntica diretriz, ou
seja, previram um rol
de direitos sociais,
ligados ao princípio da

’

igualdade material

lador dar operacionalidade a
um conteúdo legitimador e de
transformação social. Daí que
o telos da Constituição Dirigente não se circunscreve a
uma Carta que se contenta a
regular a edição das decisões
políticas, mas sim, e principalmente “em fornecer apoio
para uma fundamentação
material da ordem político-social”.
E não são poucos os autores
que insistem que nossa Constituição ostenta dimensões que
a fazem dirigente. Ocorre que
os fatos vieram a transformar
as propostas originárias.
De um lado, a Constituição

Portuguesa foi totalmente reformulada em mais de três décadas (suprimida sua proposta originária de instauração
de uma ordem econômica socialista) e o teórico da Constituição Dirigente retratou-se
de sua concepção. Nas mais
diferentes
oportunidades,
tem-se referido à sua obra e
se retratado de forma expressa em relação ao que escreveu, ou, ao menos, procura
demonstrar que fora pensamento marcadamente datado
e que, por isso, sem utilidade
no mundo hodierno.
De outro, a Constituição brasileira foi amplamente modificada. Há aqueles que insistem
que não se trata mais da mesma Constituição. À guisa de
exemplo, para ser mais exato,
são setenta emendas à Constituição, seis emendas de revisão e a inserção de um Tratado Internacional com estatura
de norma constitucional (nos
termos do art. 5º, § 3º da
CF/88). No campo do direito constitucional econômico
e social, as transformações
ora abrandaram a disciplina
normativa, o que possibilitou
maior liberdade aos poderes
constituídos para atuar no domínio econômico e social, ora
redirecionaram a opção constituinte (ainda que minudente
com outros fins).
É de se observar, todavia,
que apesar dos percalços, a

Constituição Federal de 1988
ainda apresenta imposições
minudentes e vinculativas do
legislador, seus diversos princípios e normas programáticas permanecem intocados, o
que permite o diagnóstico de
que o projeto de Constituição
econômica e social é o mesmo
(ao menos em suas linhas mestras). As mudanças tocaram a
superfície, não a essência do
projeto constitucional. Sobretudo, em virtude, da clareza
dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil (normas-fins).
À sobrevivência do projeto
constitucional econômico e social veio a se somar um rearranjo de forças entre os poderes
do Estado. Reengenharia que
ganha relevo na necessidade de
concretizar as normas programáticas e princípios da Constituição e que tem no Poder
Judiciário um de seus grandes
artífices. Refere-se ao “ativismo judicial” que, em verdade,
é uma atitude, uma postura
diante do Direito, uma forma
interpretar a Constituição (proativamente) e uma maneira de
se postar diante de demandas
sociais diante da omissão dos
demais poderes. É fenômeno novo em nossa experiência
jurídica (de desneutralização
do Poder Judiciário) não em
outros ordenamentos e para o
qual convergem um modelo de
Estado, uma teoria jurídico-

-constitucional subjacente, uma
série de instrumentos normativos e as possibilidades abertas
de exercício jurisdicional.
Todo esse quadro, por sua
vez, se consolidou em tempos
de globalização, compreendida como a crescente interconexão em vários níveis da vida
cotidiana a diversos lugares
do mundo, nas dimensões política, social, ambiental e cultural. Nesse estágio, a questão mais premente é a “dos
Direitos Fundamentais” ou “
do direito a ter Direitos”.
E, a concretização desses
mesmos “Direitos” não é tarefa livre de dificuldades: a)
as alterações empreendidas
na Constituição, mesmo que
tenham mantido intocados
os princípios fulcrais de uma
ordem econômica e social,
afetaram o sistema de regulação pelos órgãos legislativo
e executivo de representação
(não é pacífica, por seu turno, a convivência entre o governo democrático e forças
econômicas globalizadas); b)
a cidadania que se construiu
dentro do espaço estatal a
democracia se consolidou no
interior do Estado nacional,
onde se firmaram as identidades e solidariedades se vê
premida e desprovida de um
lócus para expressão de suas
demandas e exigências; c) o
espaço público é privatizado
e desarranjado como arena

de exigência e construção dos
Direitos.
Esse cenário de crise exige um diferente despertar da
cidadania, um reaprender de
novas posturas, propostas e
maneiras de intervenção no
processo de decisório. Uma
superação, não transposição, das instituições de Democracia representativa. As
decisões nessa quadra têm,
por isso, bem mais uma importância funcional enquanto
concretização de um sentido
de justiça, do que de técnica
orgânica de distribuição estanque de competência entre
distintos órgãos do estado.
O reavivar de uma nova cidadania tem a seu favor um
canal de expressão receptivo junto ao Poder Judiciário.
Sua proximidade das demandas confere-lhe sensibilidade
privilegiada para concretização dos princípios constitucionais de justiça distributiva
e estabelecimento de políticas
públicas. É sua tarefa reformadora e que, hodiernamente,
é assumida sem timidez em
seus distintos quadrantes.
José Duarte Neto
Juiz de Direito no Estado de São Paulo. Professor Assistente Doutor de Ciência Política
e Teoria do Estado da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- UNESP.
Membro da Associação Juízes para Democracia
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FLEXIBILIZAÇÃO: PODER SINDICAL

O

direito do trabalho foi constituído a partir da junção
do direito corporativo com
o direito civil contratualista. Se num
plano histórico houve conflito entre
ambos, o que contribuiu para o advento da Revolução Francesa, com
seu Código de igualdade jurídica
entre os cidadãos, no final do século
XIX e mais especificamente a partir da segunda década do século XX
houve uma confluência de interesses,
incluindo-se neste rol os direitos coletivizados de grupos sociais. Mas
essa junção não ficou imune a dissensões.
No Brasil, essa união ocorreu de
forma mais clara durante o Estado Novo: numa primeira fase, deu-se maior destaque a corporações;
numa segunda, ao contratualismo,
a partir da CLT. Oliveira Vianna,
ao verificar o atraso brasileiro na
formação de grupos profissionais
que pudessem criar regras próprias,
fenômeno chamado por ele de insolidarismo, defendeu uma maior atuação do Estado nessa empreitada.
Tivemos, então, um sistema em que
bastava o trabalhador ser contratado para estar enquadrado em alguma categoria com representação
sindical e inserção em um determinado instituto de aposentadoria
e pensão. A legislação do trabalho
surgiu por meio da legislação da
previdência social, com regras de
rescisão de contrato e estabilidade.
Essa era uma condição essencial
para manter o trabalhador “preso” ao instituto em que pretendia se
aposentar.
A partir de 1943, com Oliveira
Vianna fora do cenário, prevaleceu a tendência institucionalista-contratualista e se elaborou a CLT
como um desmembramento do Código Civil, transformando-se o anti-
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go contrato de locação de serviços
em algo mais autônomo e regulamentado, adicionado às leis já existentes sobre contratos e sindicatos.
As regras de 1939, do tempo de
Vianna, sobre sindicatos e Justiça
do Trabalho, foram inseridas na
CLT como capítulos à parte. O direito do trabalho passou a ser mais
contratualista, saindo do âmbito do
direito público para o privado. E os
próprios sindicatos foram forçados
a negociar num sistema social em
que a greve era proibida.
A proibição da greve incentivou a
negociação coletiva enquanto norma jurídica, o que era desconhecido
do sindicalismo. Este impunha sua
força no mercado de forma violenta, disciplinando a concorrência
entre os próprios trabalhadores e
impedindo alguns de venderem sua
força de trabalho abaixo do preço
estipulado, numa época em que os

acordos sindicais seguiam regras
de direito individual e não propriamente coletivo, como hoje compreendemos. O direito coletivo começava a ganhar contornos e, ao lado do
direito individual, a formar a base
central do direito do trabalho.
Consolidou-se, assim, a chamada
Era Vargas. Com o advento da democracia, em 1945, esperou-se um
grande revés, embora efêmero. O
presidente interino, José Linhares,
chegou a revogar o imposto sindical
e a representação ampla dos sindicatos (Decretos-Leis nºs 8.739 e
8.740, ambos de 19/1/1946), mas
as referidas leis logo foram “tornadas sem efeito” sob a égide do governo Dutra (Decreto-Lei nº 8.987A, de 15/2/1946). Isso significou
para o sindicalismo o continuísmo
da Era Vargas.
A novidade fundamental no final
do Estado Novo foi a maior democratização, fruto da americanização do país. No plano trabalhista
houve mais liberdade de greve, embora a intervenção do Estado ainda
permanecesse quase com a mesma
intensidade, inclusive com o Ministério do Trabalho podendo estender
os acordos coletivos, fiscalizar e punir sindicatos e interferir até mesmo no enquadramento sindical.
No entanto, longe de a Era Vargas
ter vida longa, como muitos destacam, a meu ver de forma equivocada, a ditadura militar implantada
em 1964 mudou significativamente
o panorama econômico e trabalhista brasileiro. Os institutos de aposentadoria e pensões corporativos
vinham acumulando enorme capital
com destinação a aposentadorias
que não teriam retorno lucrativo e,
portanto, vinham investindo em habitações populares ainda que com
pouca lucratividade. A ditadura

militar cria o BNH, a correção monetária para financiamento a logo
prazo (ORTN) e o FGTS enquanto
poupança forçada. Unifica a previdência social, instituindo o INPS,
acabando com os IAP, e, como consequência, também com a estabilidade, que perdera seu sentido de
ser com a própria unificação. Esse
novo sistema previdenciário e de
atendimento médico permite maior
rotatividade de mão de obra, impulsionado pelo mercado de trabalho,
incrementado pelo vultoso investimento na construção civil, forjando
a casa própria para a classe média
e dinamizando o sistema financeiro
e bancário. Agora o trabalhador doente, inválido, aposentado, passaria
a participar da previdência social
independentemente do empregador
que tivesse, ou seja, do enquadramento sindical ou profissional em
que estivesse alocado.
No âmbito legislativo, a ditadura propiciou os contratos em curto
prazo, como o de experiência e o
de estágio para todos os cursos (só
existia o da OAB); afastou dos sindicatos as agências de emprego e
criou o Departamento Nacional de
Mão de Obra, privatizando a recolocação de desempregados no mercado e abrindo espaço para a efetiva
intermediação com o trabalho temporário instituído pela Lei nº 6.019,
de 1974. Por fim, a Lei nº 4.923,
de 1965, propiciou a flexibilização
propriamente dita, com a redução
de salários por meio de negociação
coletiva.
O cenário criado pela ditadura
antecedeu questões que na Europa só seriam discutidas na década
de 1980, após a grande crise do
petróleo, quando o incremento de
sucessivos contratos a prazo enfraqueceria as regras de vedação à
dispensa arbitrária da Convenção
158 da OIT. No âmbito sindical brasileiro, os líderes incômodos foram
afastados, presos ou perseguidos, e
incentivada uma nova geração de

sindicalistas aptos a negociar de
forma sazonal em decorrência das
datas-bases. Efetivamente se consolidou a representação jurídica dos
sindicatos, inclusive sobre todos os
membros da categoria, alterando-se o antigo art. 612 da CLT, que
limitava a representação aos sócios,
muito embora, como dissemos, o
Ministério do Trabalho pudesse es-
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O cenário criado
pela ditadura

antecedeu questões
que na Europa só
seriam discutidas
na década de 1980,
após a grande crise
do petróleo, quando
o incremento de
sucessivos contratos
a prazo enfraqueceria
as regras de vedação à
dispensa arbitrária da
Convenção da OIT.

’

tender a norma. Essa é uma longa
discussão que não será tratada aqui,
mas o fato é que a ditadura aumentou o poder de representação jurídica dos sindicatos, que sobreviveu
até mesmo às contestações sindicais
do final do regime militar e persiste
até hoje. Aliás, esse é um assunto
que sequer faz parte da pauta de debates atuais, mas não deixa de ser
um problema, com a flexibilização
e suas cláusulas in pejus.
Com o fim da ditadura e a criação da Assembleia Constituinte, em

1988, um segundo ou terceiro passo
foi dado contra a herança de Vargas no plano sindical. Em primeiro
lugar, o Poder Executivo se desvincula totalmente do gerenciamento
da estrutura sindical. E não se diga
que houve apenas uma transferência
para o Poder Judiciário, já que este
não gera a estrutura sindical, apenas dirime e julga as lides que lhe
são encaminhadas, sem nenhuma
continuidade administrativa.
No que se refere ao trabalhismo,
a Constituição Federal de 1988 foi
a Carta do sindicalismo, que, como
todos sabem, vivia o auge da combatividade a partir da grande greve
do ABC. Além do afastamento do
Poder Executivo sobre as questões
sindicais, a Carta de 1988 criou a
exclusividade de os sindicatos negociarem, acabando com as brechas
de negociação por meio de grupo de
trabalhadores (art. 617 da CLT) ou
de transferência à Justiça do Trabalho de algumas decisões dessa natureza, como previa a já referida Lei
nº 4.923/65. Manteve-se a unicidade sindical, que, não se pode esquecer, representa poder dos sindicatos.
Garantiu-se a representação ampla
do sindicato e a estabilidade de seus
líderes. Deu-se poder a eles para indicarem representantes em todos os
órgãos colegiados instituídos pelo
governo que tratam de seus interesses profissionais ou previdenciários.
A Carta de 1988 é omissa quanto
à democracia sindical, e o poder de
indicação de representantes previsto no art. 10 da CLT, não vem sendo
feito de forma democrática, inclusive como determina a Convenção
144 da OIT, ratificada pelo Brasil
em 1998. O art. 11 que trata do representante eleito e não sindical, do
tornou letra morta, embora a Convenção 135 da OIT, ratificada pelo
Brasil em 1991, lhe dê garantias.
Criou-se a possibilidade de contribuição confederativa sem que esta
precisasse ser precedida de negociação. Neste tema é que, isolada-
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mente, há referência à assembleia,
algo próximo da democracia sindical. Ampliou-se o direito de greve
e manteve-se o reconhecimento das
normas coletivas.
A possibilidade de flexibilização
surgiu pela primeira vez em âmbito constitucional, ainda como poder
dos sindicatos. Não houve nenhuma
contestação contra esse preceito.
Os trabalhistas lutaram pela estabilidade no emprego e foram derrotados. No âmbito contratualista, a
Constituição de 1988 foi extremamente tímida. A extensão do FGTS
a todos os trabalhadores era algo
inevitável, pois o empregador já era
obrigado a depositar o FGTS tanto
dos optantes como dos não optantes. O aumento do prazo da prescrição favoreceu basicamente os demitidos que ajuízam suas ações, mas
apenas aqueles de contratos acima
de dois anos, pois para a grande
massa de trabalhadores rotativos a
norma não fez diferença.
A Carta de 1988 manteve aqueles direitos já consagrados, de certa forma, desde 1934, “inovando”
com algumas regras programáticas, como a vedação à dispensa
arbitrária nunca regulamentada,
assim como a proibição de retenção salarial, temas suscetíveis a
debates, mas sem eficácia imediata. O aviso prévio proporcional só
recentemente foi regulamentado, e
sem qualquer impacto econômico.
O salário família, com o tempo,
praticamente acabou; o seguro desemprego foi regulamentado de forma restritiva, não servindo para os
pequenos contratos, que predominam no território nacional. Apenas
alguns direitos para alguns setores
específicos foram abraçados, como
os de domésticos, gestantes, avulsos, rurais, mas de forma ampla a
Carta não inovou. Pelo contrário,
até chegou a criar uma camisa de
força, como no caso da vedação à
dispensa arbitrária e do ônus da
culpabilidade do acidente de traba-
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lho. Vitória propriamente dita para
os contratualistas foi a jornada de
44 horas, sem dúvida a decisão de
maior importância histórica, o adicional de 50% de horas extras, os
40% do FGTS. Principalmente os
dois últimos itens são conquistas
que só têm impacto imediato, pois
aos poucos o mercado se equilibra,
os empresários repassam os custos
para o consumidor ou até mesmo
mantêm os salários sem aumento.
O que sucedeu, no entanto, após
alguns anos da promulgação da
Carta de 1988, foi o combate intenso ao movimento sindical, que
manteve, além da tradicional luta
economicista por melhores salários,
a luta contra a privatização, agora
com forte participação dos trabalhadores de estatais e de classe média, que se viam prejudicados. Tais
trabalhadores, que se sentiam sem
patrão, pertencentes à organização
da nação, se viram descartados por
novas regras de mercado privado e
extremamente liberal. Os governos
federais, o legislador e a cúpula do
judiciário trabalhistas procuraram
com sucesso enfraquecer os sindicatos, seja com a criação da MP
da greve, que se transformou em
lei, retomando os princípios básicos
da lei da ditadura de ilegalidade de
greve, seja não regulamentando satisfatoriamente o registro sindical
e criando conflitos entre entidades
afins. Além disso, as contribuições
confederativas, praticadas por muitos sindicatos de forma abusiva, foram combatidas, e aceitou-se que o
MPT representasse os trabalhadores em diversas questões que eram
exclusivas dos sindicatos por meio
de substituição processual, além de
esse próprio Ministério ser ao mesmo tempo os autores dos dissídios
de abusividade de greve. Fora isso
ainda se restringiu a instauração
dos dissídios coletivos, antes mesmo da EC 45, e limitou-se a quantidade de diretores sindicais em sete,

como previsto na CLT. O sindicalismo brasileiro intensificou sua atuação neocorporativista, atuando em
órgãos paritários de influência na
economia, na gestão do FGTS, FAT
e outros órgãos geralmente vinculados ao Ministério do Trabalho, sem
processo eleitoral, como já comentado. A força dos sindicatos passou
a ter raízes na própria estrutura do
Estado, mais do que nas “bases”,
sonhadas pelos sindicalistas da década de 1980.
Ainda nessa década, o “negociado
acima do legislado” era uma clara
manifestação da vontade dos sindicatos. Como dito, a regra de redução salarial por meio de acordo
coletivo não foi contestada. Aliás, a
flexibilização é um poder sindical,
o que muitos podem não perceber,
principalmente aqueles mais voltados para o aspecto contratualista
do direito do trabalho. Na década
de 1980 a CUT buscava criar o
contrato coletivo de trabalho como
uma forma de impor a força sindical sobre os ditames do governo autoritário e os patrões. Uma espécie
de direito extraestatal nos moldes
de Gurvitch era um sonho realizável para muitos. Com o advento do
Plano Cruzado, diversos sindicatos
buscaram na Justiça do Trabalho
a prevalência das cláusulas coletivas que possuíam gatilho salarial,
mesmo em época de congelamento
de preços. Essa tendência chegou
a ser expressa em lei salarial (Lei
nº 8.542/92, art. 1, §1º). Não que
se quebrasse aqui a hierarquia entre lei e norma coletiva, mas aquela
passava a ter gosto de lei dispositiva, não mais imperativa, nos
moldes das regras civilistas sobre
contratos: estes valem desde que
as partes não tenham negociado de
forma diversa.
Já na década de 1990, quando a
correlação de força estava bem invertida, com o sindicalismo fraco,
principalmente após a greve dos pe-

troleiros de 1995, os advogados trabalhistas deram início à campanha
contra o “negociado acima do legislado”, agora defendido por neoliberais como forma de flexibilização. É
bem verdade que os vários projetos
nesse sentido não foram aprovados,
salvo algumas poucas regras, como
a do banco de horas. Aliás, a Lei nº
9.601/98, que alterou o §2º do art.
59 da CLT, é oriunda de um projeto
de lei que surgiu contra uma decisão
do TST, que julgou nulo um acordo
coletivo de banco de horas feito em
São Paulo.
A flexibilização vem sendo implementada efetivamente por meio de
cláusulas in pejus, que enquadram
categorias inteiras no art. 62 da
CLT, excluindo-as das regras de
duração do trabalho. Permitem
descontos salariais quando há devolução de cheques de clientes e
supressão de intervalos, como a
dos motoristas, reduzem percentual de periculosidade etc.
O aumento das cláusulas in pejus
contribui, também, para a indignação de muitos trabalhadores contra
suas entidades representativas, que
buscam mesmo delas se libertar.
Não é à toa que, de uns tempos
para cá, percebemos que as normas
coletivas deixaram de ser juntadas
com a peça inicial e passaram a ser
anexadas à peça de contestação. O
reclamante, surpreso, procura de
alguma forma alegar que não está
vinculado a determinado sindicato,
ou então alega nulidade de cláusula
coletiva.
A hipótese de o Judiciário anular
cláusulas era algo visto com bastante antipatia, pois enfraquece a negociação coletiva. Na verdade, essa
discussão já existia com a própria
homologação de contratos coletivos
pelo Poder Executivo ou Judiciário.
Para Russomano, que sequer aceitava homologação de acordo individual, um acordo era comparado
a um tabuleiro de xadrez em que

uma pequena mudança altera todo
o resultado. Outros entendiam que a
cláusula coletiva só poderia ser anulada por meio de dissídio coletivo de
natureza jurídica. Hoje, principalmente após o advento da OJ 342
da SDI-1 do TST de 2004 (refiro-me à redação original), firmou-se
com mais clareza a possibilidade
de o juiz em ação individual anular
cláusulas coletivas por entender que

‘

O direito do trabalho

deve ser modificado

paulatinamente, assim
como é alterada a
nossa sociedade. Não
podemos ficar presos
a eras passadas, perder
o medo e encarar o
futuro, mesmo com os
nossos erros

’

alguma norma legal imperativa foi
ferida. Não critico essa hipótese,
principalmente quando se trata de
cláusula que fere norma relacionada com a saúde, mas também é
verdade que essa nulidade de cláusula isolada parte, invariavelmente,
de uma análise isolada de negociação na qual não se leva em conta
o conjunto da negociação coletiva.
Sequer a leitura integral do acordo
coletivo é suficiente para sabermos
o significado efetivo de uma cláusula, pois o que nada significa para alguém de fora pode significar muito
para os negociadores.
Daí eu entender que o Judiciário
não está devidamente preparado

para anular cláusulas coletivas em
reclamações individuais, tal a ausência de informações e análises sobre o resultado da negociação. Nem
sempre há clareza sobre o que é ou
não legal. A expressão salário, prevista na Carta para flexibilização,
se traduzida à luz do art. 475 da
CLT, significa quase tudo que é contraprestação.
Também é verdade que alguns sindicatos pactuam acordos coletivos
e depois incentivam seus representados a requerer na Justiça a ineficácia das cláusulas que lhes foram
desfavoráveis, o que demonstra que
as regras negociais ainda estão institucionalmente bem abaixo do que
se poderia esperar. A judicialização,
nesse caso, vem complementando o
ambiente da negociação coletiva,
podendo até mesmo o Judiciário ser
“usado” em sua obrigatória imparcialidade, o que, para os de fora,
pode parecer ingenuidade.
É certo que esse ambiente de flexibilização, do negociado sobre o
legislado, vem recebendo forte crítica dos contratualistas, substancialmente de advogados de reclamantes, doutrinadores e professores que
veem no Código do trabalho a regra
maior do contrato individual, sendo
que nos últimos tempos chegamos
mesmo a adotar um certo conservantismo de esquerda, receoso de
qualquer alteração legal. Incluo-me
nesse rol, mas não deixo de me sentir constrangido por reduzir o grau
de proposição típico dos progressistas. O direito do trabalho deve ser
modificado paulatinamente, assim
como é alterada a nossa sociedade.
Não podemos ficar presos a eras
passadas, perder o medo e encarar o
futuro, mesmo com os nossos erros.
Ivan Alemão
Juiz Titular da 5ª Vara do Trabalho
de Niterói
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Opinião dos Colegas

Opinião dos Colegas

PJe-JT na 1ª Região

O

Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho (PJe-JT) já é uma realidade e uma
forma irreversível de tramitação dos autos. No Rio de Janeiro, as Varas de Três Rios, no interior do Estado, e a Seção Especializada em Dissídios Individuais (Sedi) do TRT/RJ, foram
as primeiras a receber o sistema, em junho de 2012. Para o próximo ano, a expectativa é que 40% das
Varas e Gabinetes da 1ª Região estejam com o PJe. O processo em papel está com os dias contados em
toda justiça trabalhista brasileira.
Comum em toda situação de mudança, a implantação do PJe-JT vem provocando sensações diversas
nos magistrados e servidores, seja de entusiasmo, tranquilidade, medo, dúvida ou insegurança. Para
saber o que juízes e desembargadores estão esperando desta nova forma de lidar com os autos, a coluna traz alguns depoimentos que expressam a expectativa. Confira.

Adriana Freitas
Juíza do Trabalho Substituta
da 1ª Região
Qualquer mudança traz como
consequência a necessidade de
aprendizado e adaptação. Na
hipótese do PJe, todavia, mudaremos só o ‘COMO’ e não o
‘O QUÊ’. Faremos sentenças
(mas não imprimiremos a decisão); faremos audiência (só
que o Secretário utilizará outro
‘editor de texto’); despacharemos (mas sem usar a caneta e
sem abrir e fechar processos
físicos). Estão inclusive contados (mesmo que em médio prazo, nas varas mistas) os dias de
malas para lá e para cá!
Não consigo ver pontos negativos insuperáveis nessa nova
proposta de trabalho. Até o
fato de precisarmos, invariavelmente, folhear documentos
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(muitas vezes com extremo cuidado para a ‘bailarina’ de plástico não soltar) nos autos, o
que para alguns pode representar uma espécie de ‘apego material’, será uma página virada,
após algum tempo. Estou muito animada e certa de que esta
mudança representará melhora
nas nossas condições atuais de
prestação jurisdicional.
Marcelo Segal
Juiz titular da 26ª Vara do
Trabalho da 1ª Região
A expectativa é a melhor possível. É uma ferramenta que
auxiliará a magistratura de maneira geral, trazendo rapidez e
um pouco mais de comodidade,
em relação aos juízes. Falo isso
baseado no depoimento de magistrados das regionais que já
operam com o sistema. Certa-

mente capitaliza o tempo, mas é
importante ressaltar que é preciso que haja estrutura para suportar a nova tecnologia e, por
conta disso, há certo receio, pois
ainda não estão todos treinados
e os aparelhos necessários não
chegaram. Essa é uma preocupação de todos. O PJe ainda é
um ilustre desconhecido e as dúvidas são muitas. Os processos
tramitarão mais rapidamente,
mas será que haverá aumento
de demanda? Só o tempo dirá.
De qualquer forma, todos estão
entusiasmados.
Anelise Haase
Juíza do Trabalho Substituta
da 1ª Região
Quando participei do curso à
distância sobre elementos do
sistema, achei interessantes
as palestras do Pierre Lévy e

da Marilena Chauí. A primeira tratou da necessidade de se
conviver com a cibercultura e, a
segunda, demonstrou como foram alteradas as relações com
o espaço e o tempo, no mundo
virtual. Como disse Chauí, “a
realidade é mais contraditória
do que nossas expectativas”,
sendo importante a reflexão sobre novas formas de lidar com
o processo, servidores e advogados. Tanto que são princípios
do processo eletrônico, os da
colaboração e interação, ante a
participação maior e instantânea dos advogados, como ocorre com o protocolo eletrônico
e a distribuição, sem a interferência do servidor. Acho que o
PJe poderá ser uma oportunidade para o Judiciário se adequar melhor aos novos tempos,
com mais interação e conexão.
Oswaldo Mesquita
Juiz Titular da Vara do Trabalho de Araruama
Penso que, em curto e médio
prazo, o advento do PJe será sinônimo de muito trabalho para
nós todos, mormente em varas
off capital. Em um horizonte
de longo prazo, os procedimentos irão se encaixando, magistrados, servidores, advogados

e usuários em geral aprenderão a lidar com as novidades.
Intuo que seja parecido com
o que houve com a chegada
do SAP quando, no inicio, foi
um “Deus nos acuda” e, agora, está facilmente assimilado. Tive a oportunidade de visitar uma Vara e um gabinete
100% virtuais, onde os espaços
possuem algo hospitalar: são
brancos, silenciosos e, o mais
impactante, sem autos, sem
papéis. Perguntei ao pessoal
se estavam gostando. Diseram
que sim, que o mais difícil no
começo foi trabalhar com as
duas telas, uma para folherar
o processo, outra para despachar. Mas a grande mudança
mesmo é que, em sendo tudo on
line, trilogia instantânea do ato
processual, intimação e prazo,
tudo ao mesmo tempo agora,
como diria Arnaldo Antunes,
da banda Titãs, a impressão é
que se trabalha tanto quanto se
trabalhava, mas em um espaço de tempo muitíssimo menor.
Conclusão: trabalha-se mais.
Como não costumamos correr
da labuta - convenhamos, não é
isto o que assusta, o complicador poderá ser a falta de habilidade de alguns com os operado-

res do direito, que vão querer
utilizar as dificuldades com o
manuseio do PJe para “ganhar
no grito”. E, neste particular,
hemos q endurecer, pero sin
perder la ternura jamás.
Aline Leporaci
Juíza do Trabalho Substituta
da 1ª Região
Confesso que, inicialmente,
o advento do processo judicial
eletrônico me trouxe certo receio, apesar de conseguir me
dar muito bem com a internet
e demais aparatos eletrônicos.
Esse medo não era pelo sistema em si, mas pelo novo, pela
ausência de papel, pela impossibilidade de dobrar aquela folha de um documento que seria
tão importante para a sentença. Mas esse medo vem se
dissipando aos poucos e, principalmente, após o Fórum que
tivemos no TRT, aonde colegas
entusiastas nos trouxeram todas as vantagens do sistema.
Passei a pensar na beleza que
será quando não tiver que trazer tantos autos pra casa. A expectativa é das melhores e sei
que serão atendidas, pois tudo
ficará mais fácil e célere.
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Cultura em foco

Divulgação

TOTATIANDO

B

em diferente do que se
espera de um show de
Zélia Duncan, TOTATIANDO surpreende do início
ao fim. Como explica a própria cantora/atriz, o espetáculo é uma declaração de amor
à obra de Luiz Tatit e a São
Paulo. Sua beleza já encantou
paulistanos, mineiros, curitibanos e cariocas, merecendo
se espalhar por todo o Brasil.
É música e palavra.
Zélia, corajosamente, revela
sua capacidade de representar.
Dirigida por Regina Braga,
ela esbanja talento e cativa o
público. Tentando descrever o
que faz, a atriz diz que a obra
musical de Tatit “nasce falando e vive cantando, sem que se
possa distinguir ao certo quando começa um verbo e termina
o outro”.
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Tudo começa com “ O Meio”,
que sugere que ...” sempre no
início a gente não sabe como
começar. Começa porque sem
começo, sem esse pedaço, não
dá para avançar”.
As palavras cantadas, e porque não, encantadas, passeiam
por textos que falam de alguma coisa que falta, do hai cai
de Sofia, que não queria ouvir
a poesia; da carta para Matilde; da Odete que não volta; de
sonho, destino, esboço, rodopio, felicidade e dor. Quando
recita “Dodói”, de Itamar Assumpção, quem homenageará
no seu próximo CD, batizado
de “Tudo Esclarecido”, Zélia
se entrega às lágrimas, e é difícil ao público também contê-las.
Quem se permite sair da zona
de conforto, comum em shows

alegres, coloridos e dançantes,
que se entregue às emoções e
reflexões que TOTATIANDO
proporciona ! É sentimento à
flor da pele !
Recomendo que se assista, e
mais de uma vez....
“Você me viu/Você me viu/
Pois você/Também sorriu/
Agora eu vou/Contar para todos/
Vou espalhar/Pelo Brasil”

Luiz Tatit, in Rumo ao Vivo
- 1992
Marise Costa Rodrigues
Juíza Titularda VT de Duque de Caxias
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Valorizar as conquistas
brasileiras e reconhecer as suas.
Estilo é ter um banco
diferente que liga tudo isso.

Robert Scheidt
Bicampeão Olímpico

Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001 – SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 – Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 ou acesse bb.com.br/estilo

