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Editorial
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QUASE UM ANO DE
REFORMA TRABALHISTA
E SUAS IMPLICAÇÕES

Q

uem conhece a atuação da Justiça do Trabalho, bem
como seus méritos e limitações, sabe que a execução é
o nosso ponto de maior vulnerabilidade. Mais de 50%
das 4,6 milhões de ações que tramitaram na Justiça
do Trabalho, no primeiro semestre de 2018, estavam na fase de
execução, na expectativa de uma solução. Quase um ano após
a Reforma Trabalhista, o que mudou? Sabemos que a Lei nº
13.467/2017 determinou o fim da execução de ofício, com exceção
da parte que não tem advogado constituído no processo. Mas, na
prática, no cotidiano de uma vara do trabalho, quais são as consequências? Confira essas e outras reflexões na matéria de capa,
que traz a opinião de diversos magistrados do TRT/RJ.
E por falar em mudanças implementadas pela Reforma
Trabalhista, a TRT Rio em Revista conversou com o presidente da
Comissão de Jurisprudência do Regional fluminense, desembargador
José da Fonseca Martins Junior. A entrevista, que pode ser conferida
na seção “Bate-papo”, aborda, por exemplo, as implicações da nova
legislação em súmulas regionais e do Tribunal Superior do Trabalho,
além de outros assuntos relacionados ao tema jurisprudência.
Confira ainda, na seção “Opinião”, as análises do juiz do
Trabalho Otávio Amaral Calvet e do advogado trabalhista Paulo
Rubens Maximo Filho, sobre outra novidade trazida pela Reforma
Trabalhista: a homologação de acordos extrajudiciais pela Justiça
do Trabalho.
Mas, como nem só de questões ligadas à atividade-fim vive um
tribunal, revelamos, na seção “Boas Práticas”, as providências
que a atual administração vem tomando em relação à segurança
dos magistrados, dos servidores e do patrimônio, principalmente
nas unidades situadas fora da capital fluminense.
Por último, na seção “Memória”, teremos a oportunidade de
conhecer um dos acórdãos que compõem o projeto “Capítulos da
Jurisprudência: a evolução do pensamento juslaboral do TRT da
1ª Região”. A iniciativa tem o objetivo de mapear a evolução jurisprudencial do TRT/RJ – utilizando como base acórdãos julgados
no período de 1941 a 1960 –, a fim de proporcionar um instigante
material de pesquisa aos interessados.
Boa leitura!

“Mais de 50%
das 4,6 milhões
de ações que
tramitaram
na Justiça do
Trabalho,
no primeiro
semestre de
2018, estavam
na fase de
execução, na
expectativa de
uma solução.”

Desembargador Fernando Antonio Zorzenon da Silva
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região
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Capa

EXECUÇÃO: DESAFIO A SER VENCIDO
Tradicionalmente associada à expressão “gargalo da Justiça do Trabalho”,
essa fase processual ganha novos contornos com as mudanças trazidas pela
Reforma Trabalhista
Foto: Arquivo TRT

O

trabalhador N.S.S.1 prestou
serviços para uma agência de
publicidade na função de corretor, vendendo anúncios para
uma revista de bairro entre
os anos de 2004 e 2005. Foi dispensado sem
nunca ter sua carteira de trabalho assinada e
não recebeu todas as verbas rescisórias a que
tinha direito. O jeito foi apelar para a Justiça
1 Nome omitido para preservar a identidade do empregado.
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do Trabalho, ajuizando uma ação trabalhista
no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
(TRT/RJ) em 2007. Mais de dez anos depois,
ele ainda não conseguiu receber. Casos como
esse, infelizmente, são constantes no dia a dia
das varas do trabalho de todo o país, contribuindo para reforçar um bordão famoso no
vocabulário forense, “ganhou, mas não levou”,
em geral associado à atuação da Justiça na

uso de ofícios e a busca incessante dos oficiais
de justiça por patrimônio oculto das partes. Em
sua página no site do TRT/RJ, a Corregedoria
Regional enumera 27 serviços disponibilizados
por meio de convênios, que servem de apoio à
efetividade da execução (veja mais no box da
página 8).
“Sobre as ferramentas disponíveis, o BacenJud
é o mais tradicional e rápido no sentido de efetividade, mas no passado já deu melhores frutos, pois de alguma forma os devedores tentam
caminhos ilegítimos para se manterem à margem do seu alcance”, afirma o juiz do trabalho
Marcelo Segal, titular da 26ª Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro. De janeiro a junho deste ano,
os juízes do TRT/RJ protocolizaram 66,4 mil
ordens de bloqueio em relação a 125 mil réus/
executados, demonstrando que o sistema interligado do Banco Central com a Justiça continua
a ser um dos convênios mais utilizados.
O magistrado vem usando uma ferramenta
que considera promissora: “O CNIB detecta
e torna indisponíveis os imóveis do devedor,
independentemente de terem sido declarados à Receita Federal, sendo que em seguida
o RGI fornece ao juízo a matrícula do imóvel”. “CNIB” é a sigla de Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, um sistema mantido
e operado pela Associação dos Registradores
Imobiliários de São Paulo (Arisp), que conecta
magistrados, autoridades administrativas com
competência para expedir ordens de restrição
Foto: Arquivo TRT

fase de execução – aquela em que se impõe
ao empregador que pague ao empregado os
valores que foram determinados pelo juízo.
Os números confirmam: ao final do primeiro
semestre de 2018, a Justiça do Trabalho brasileira contava com cerca de 4,6 milhões de
ações trabalhistas em andamento, das quais
52,3% se encontravam na fase de execução,
segundo dados do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho (CSJT). No estado do Rio de
Janeiro, esse percentual corresponde a 42,3%,
de um acervo total de aproximadamente 479
mil ações, no mesmo período. Esses números
confirmam que a execução continua sendo o
grande gargalo do Judiciário trabalhista.
A questão não é nova. Tanto que, desde
2009, quando o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) inaugurou o estabelecimento de metas
nacionais para o Judiciário, a preocupação
com a execução já estava presente. Entretanto,
a cada ano, a publicação do relatório “Justiça
em Números”, do CNJ, destaca o impacto negativo gerado pela fase de execução nos dados
de litigiosidade do Poder Judiciário brasileiro.
Em 2017, o TRT/RJ obteve desempenho
abaixo da média nacional em relação à Meta
5, que corresponde ao comando “baixar 90%
do total de casos novos de execução no ano
corrente”: o percentual de cumprimento foi de
67,32%, frente aos 102,64% nacionais. O resultado ruim pode estar relacionado à crise financeira que vem abalando o país desde 2016 e
atingiu o estado do Rio de Janeiro em maiores
proporções. Em território fluminense, não apenas as finanças públicas estão em estado de
calamidade, mas todos os setores da economia sentem os efeitos da recessão. Entre 2014
e 2017, o estado do Rio apresentou o segundo
maior aumento no número de desocupados
(157%), passando de 494 mil em 2014, para 1,2
milhão de pessoas sem trabalho em 2017.

AVANÇOS...
Mas, se o cenário econômico nacional não
contribui, resta ao Poder Judiciário “correr atrás
do prejuízo”. Nos últimos anos, ocorreram
diversos avanços, principalmente em relação
às ferramentas de execução e de pesquisa,
que vieram aperfeiçoar o modo de se conduzir
a fase de execução, deixando para trás o velho

• Juiz do Trabalho Marcelo Segal, titular da 26ª VT/RJ
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disponíveis para auxiliar a Justiça na execução
trabalhista são efetivas e essenciais. A magistrada ressalta a eficiência do Simba para
situações-limite. “O Sistema de Movimentação
Bancária permite não apenas a quebra do
sigilo bancário de empresas e sócios, efetivos
ou ocultos, mediante autorização judicial, como
organiza os dados relacionados às operações
realizadas pelos investigados, apontando o
fluxo monetário, os creditantes, os depositantes, o perfil e a constância das movimentações”, explica.

EXECUÇÃO E REFORMA TRABALHISTA

• Juíza do Trabalho Patrícia Medeiros, titular da 29ª VT/RJ
de bens e oficiais de registro de imóveis em
todo o país. Desde julho de 2015, quando foi
disponibilizado aos juízes do TRT/RJ, a Central
já recebeu 1.305 ordens de indisponibilidade
no âmbito do Regional.
A juíza Patrícia Vianna de Medeiros Ribeiro,
titular da 29ª Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro, também concorda que as ferramentas

Algumas das ferramentas de apoio à execução são de livre acesso a qualquer cidadão,
incluindo partes e advogados, e estão disponíveis para consulta na internet. Outras, entretanto, só podem ser acionadas pelo juiz ou por
servidor cadastrado. Até antes do advento da
Reforma Trabalhista, os magistrados tinham
plena liberdade na condução do processo e
podiam avaliar a pertinência e o momento de
uso das ferramentas eletrônicas adequadas.
Mas entrou em vigor a Lei nº 13.467/2017 e
muita coisa mudou.

Foto: Arquivo TRT

O QUE MUDA NA EXECUÇÃO COM A REFORMA TRABALHISTA?
- Fim da execução iniciada de ofício pelo juiz, salvo se a parte não tiver advogado
- Admissão da prescrição intercorrente no processo do trabalho – perda do direito
de ação pela paralisação do processo pelo prazo de dois anos
- Possibilidade de o juiz pronunciar de ofício a prescrição intercorrente
- Exigência de rito específico para a desconsideração da personalidade jurídica,
com possibilidade de interposição de agravo de petição
antes da garanta do juízo
- Restrição de despersonalização para os sócios afastados há mais de dois anos
- Isenção de garantia ou penhora para fins de apresentação de embargos à execução às entidades filantrópicas
e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria
dessas instituições
- Autorização expressa da apresentação de seguro para
garantia da execução
- Prazo para impugnação dos cálculos unificado para
oito dias (deixou de ser mera faculdade e se tornou um
dever do juiz)
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A principal modificação, sem dúvida, é a
impossibilidade de a execução ser impulsionada de ofício pelo juiz. “Essa medida realmente teve por objetivo cortar pela raiz o poder
do juiz na execução”, afirma o desembargador
do TRT/RJ Ivan Alemão, que considera exagerada a mudança promovida pela legislação.
A opinião é compartilhada por sua colega, a
desembargadora Vólia Bomfim Cassar, para
quem o fim da execução de ofício vai resultar
em uma mudança de comportamento dos juízes, até então acostumados à proatividade e
à busca pela efetividade da prestação jurisdicional. “Com o fim da execução de ofício, o
julgador não mais poderá praticar atos sem
que a parte faça o prévio requerimento, como
penhora on line, desconsideração da personalidade jurídica, busca de bens, etc. Sem a
iniciativa do juiz, mais processos ficarão paralisados e, com isso, maior tempo levará a execução”, afirma a magistrada.
A mudança também não foi bem recepcionada pelos advogados trabalhistas, segundo
Marcus Vinícius Cordeiro, secretário-geral da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional
Rio de Janeiro (OAB/RJ). “A execução no processo trabalhista sempre se caracterizou pela
celeridade, contando com a intervenção direta
do juiz, em clara demonstração da vontade do
Estado na eficácia da decisão. Os benefícios
advindos desta situação, notadamente para os
credores, se consolidaram na cultura do segmento trabalhista da advocacia”, declara.

• Desembargadora Vólia Bomfim Cassar
Mas o limite de atuação do juiz na execução
ainda é um tema divergente, como indica o juiz
Marcelo Segal: “Já li alguns artigos nos quais
o autor diz que somente haverá necessidade
de requerimento para deflagrar a execução,
tocando-se dali em diante de ofício, mas particularmente discordo deste entendimento, pois
a redação do artigo 878 da CLT não é neste
sentido – quisera eu que fosse”.
“Sem dúvida o legislador veio a atender uma
reivindicação de empresários surpreendidos
com execuções trabalhistas, principalmente
médios empreendedores que não conseguem
repassar ao consumidor condenações com
altos valores ou com penhoras bancárias surpreendentes. Embora algumas reivindicações
possam ser justas, foi visível o combate à Justiça
do Trabalho enquanto instituição protetora do
trabalhador. Esse tom dado pela Reforma não
propiciou que o projeto de mudança criasse
fontes alternativas de execução. Ou seja, ela
não foi capaz de suprimir uma injustiça sem
criar outra. A garantia do crédito trabalhista
continua débil, sempre sendo o trabalhador
o credor fraco e o empresário o devedor forte,
num paradoxo próprio da justiça laboral”,
opina o desembargador Ivan Alemão.

O QUE ESPERAR

• Advogado Marcus Vinícius Cordeiro, secretário-geral da OAB/RJ

Qual será, portanto, o futuro da execução?
Menos de um ano após a entrada em vigor da
RT RIO EM REVISTA | 7
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CURSOS
O TRT/RJ tem investido na capacitação
sobre execução. Recentemente, foram
oferecidos a magistrados e servidores
cursos que abordam a efetividade da
execução e os sistemas conveniados.

• Desembargador Ivan da Costa Alemão
Reforma Trabalhista, talvez ainda seja cedo
para tentar formular uma resposta. Muitos afirmam que a tendência é de aumento da taxa
de congestionamento processual, cujo percentual nacional, atualmente, se encontra no
patamar de 84,7%, segundo o CSJT. Ou seja,
de cada 100 processos nessa fase, apenas 15
foram resolvidos.
No entendimento da juíza Patrícia Medeiros,
a saída está no que ela designa como “novo
modelo processual colaborativo”. “Nesse novo
modelo, deve haver um permanente concurso
de atividades dos sujeitos processuais com
ampla colaboração. Um atuar conjunto: juiz e
partes”, afirma a magistrada. Segundo ela, o
fim da execução de ofício dará ensejo a que
a parte interessada efetivamente impulsione a
execução, buscando obter meios de efetivá-la
e saindo da posição de inércia. Entretanto, ela
ressalta que essa mudança não dá ensejo a um
juiz inerte: “O juiz pode, e deve, na ausência de
colaboração, ‘determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em
geral relacionadas ao objeto da execução’”.
A atuação mais efetiva do advogado, criando
uma rotina de execução inteligente e apropriada,
poderá favorecer a execução e passará a ser
cada vez mais exigida, afirma o juiz Marcelo
Segal, abordando uma realidade que já é de
conhecimento dos profissionais. “É certo que a
categoria irá se adequar a essa nova realidade,
buscando informações e conhecimentos para
se atualizar, inclusive com o apoio da OAB/RJ”,
garante Marcus Vinícius Cordeiro.
No mesmo sentido da juíza Patrícia, a
advogada do trabalhador N.S.S., Anna Borba
8 | RT RIO EM REVISTA

Taboas, que também é membro da Comissão
de Mulheres do Sindicado dos Advogados do
Rio de Janeiro, elogia a compilação das ferramentas de execução feita pela Corregedoria,
no site do TRT/RJ. “A medida tem um caráter
muito importante, pois revela o espírito de cooperação entre os atores principais da Justiça
do Trabalho – magistrados, servidores e advogados –, reforçando, assim, o ideal da própria existência dessa Especializada, de que a
Justiça deve atender, em primeiro plano, aos
interesses dos cidadãos”, conclui.

FERRAMENTAS DE APOIO À EFETIVIDADE
DA EXECUÇÃO TRABALHISTA
BacenJud

Jucerja

RenaJud

Jucesp

InfoJud
CNIB
Simba

JCDF
FERRAMENTAS
DE APOIO À
EFETIVIDADE DA
EXECUÇÃO
TRABALHISTA

BNDT
Jucees

Veja a lista completa em:
www.trt1.jus.br > Institucional >
Corregedoria > Apoio à Execução

SerasaJud
CEG
Arisp
Siel

Destaques jurídicos

ACIDENTE FATAL EM REFINARIA GERA INDENIZAÇÃO POR DE
R$ 500 MIL POR DANOS MORAIS

A

juíza em exercício na 4ª Vara do Trabalho
de Duque de Caxias, Bianca da Rocha
Dalla Vedova, deferiu indenização por
danos morais no valor de R$ 500 mil, pleiteada
pelo filho de um operador de transferência e
estocagem da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras,
que morreu devido a um acidente ocorrido nas
dependências da Refinaria de Duque de Caxias
(Reduc), de propriedade da estatal. O trabalhador caiu dentro de um tanque com óleo desasfaltado – um material inflamável, corrosivo e com
temperatura aproximada de 75º C – e seu corpo
só foi encontrado três dias depois do acidente.
A magistrada considerou que o descumprimento

das normas de segurança, por parte da empresa,
deu ensejo à morte do trabalhador.
De acordo com a juíza, o relatório de comissão constituída pela própria empregadora, para
fins de apuração do acidente, menciona expressamente relatos de que “os TQs 7508/09/10/11
apresentam histórico de corrosão acima do estimado no projeto dos tetos desde a partida em
1977”. A magistrada também ressaltou ter sido
comprovado que o trabalhador falecido estava
desempenhando sua função sozinho, em local
mal iluminado, desprovido de adequada sinalização e com falha estrutural de conhecimento
prévio da empresa.

CONTROLE DE ROTA DE MOTORISTA POR TRANSPORTADORA
NÃO GERA DANO MORAL

A

6ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) negou
pedido de um motorista da empresa
Transporte Generoso LTDA. que, em recurso
ordinário, requeria reforma da decisão que
indeferiu indenização por assédio moral e dano
existencial pleiteada por ele, que alegava severidade da empresa no controle de suas rotas e
exigência de horários extenuantes. O colegiado
acompanhou, por unanimidade, o voto do relator
do acórdão, desembargador Marcos de Oliveira
Cavalcante, e manteve a sentença proferida pela
juíza do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho
de Barra Mansa, Adriana Maria dos Remédios
Branco de Moraes Cardenas Tarazona, que
julgou improcedentes todos os pedidos. O colegiado acompanhou o entendimento do relator

de que a atitude da empresa não configurava
nenhum tipo de assédio.
Ao analisar o recurso do motorista, o desembargador Marcos Cavalcante observou que
não restaram comprovadas as alegações de
extrema rigidez com os horários estabelecidos
para carga, descarga, paradas na estrada e
nos seus destinos, controles rigorosos e ameaças de demissão. Inclusive, segundo o magistrado, nos depoimentos das testemunhas do
obreiro nada se comprova a esse respeito. Ao
contrário, para o desembargador, o que se
inferiu das oitivas das testemunhas é que as
medidas de controle e monitoramento visavam
a proteger a própria integridade de seus trabalhadores e seu patrimônio, considerando os
riscos existentes nas rodovias.

DECISÕES INTERESSANTES

Esses e outros destaques jurídicos podem ser conferidos, na íntegra, em
seção de mesmo nome publicada no portal do TRT/RJ (www.trt1.jus.br).
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Bate-papo

DESEMBARGADOR JOSÉ DA FONSECA
MARTINS JUNIOR
Natural do Rio de Janeiro, o desembargador do TRT/RJ José da Fonseca Martins Junior é oriundo
do Ministério Público do Trabalho. Formou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro e tem pós-graduação em Direito Empresarial e Contratual pela Fundação Getúlio Vargas.
Casado e pai de quatro filhos, gosta de ler, viajar, assim como frequentar cinema e teatro. Nesta
entrevista, ele comenta as recentes mudanças na jurisprudência trabalhista, do ponto de vista de
presidente da Comissão de Jurisprudência e Gestão de Precedentes do Regional fluminense, função
que exerce há cerca de 10 anos.
No mês de junho, o Tribunal Superior do
Trabalho (TST) aprovou a Instrução Normativa no 41/2018, estabelecendo que a
maioria das alterações processuais promovidas pela Lei no 13.467/2017 não se
aplica aos processos iniciados antes de
11/11/2017, data do início de sua vigência. Qual a importância desse novo passo
para o Direito do Trabalho?
Foi um passo importante para o processo
do trabalho e, na minha opinião, altamente
louvável, por garantir a estabilidade das relações processuais. Ao excluir da incidência da
nova lei as situações pretéritas, iniciadas ou
consolidadas sob a égide da lei revogada, o
TST revelou-se bastante conservador, afastando o elemento surpresa que exsurge da
alteração legislativa, de modo a privilegiar a
segurança jurídica. Arrisco dizer que muitas
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demandas sequer teriam sido propostas se
algumas das novas regras processuais estivessem em vigor por ocasião do ajuizamento
da ação. Não necessariamente porque o
direito perseguido não fosse bom, mas pela
imprevisibilidade das decisões judiciais, que
ainda é uma realidade nesta Especializada.
Veja bem, o cidadão precisa saber dos riscos
que está correndo ao ingressar com uma ação
judicial. O hipossuficiente, por exemplo, talvez
não se arriscasse numa demanda judicial reivindicando insalubridade ou periculosidade
se soubesse que, eventualmente, teria que
arcar com os honorários periciais e advocatícios, ainda que beneficiário da gratuidade de
justiça. O que quero dizer é que as regras do
processo devem ser previsíveis, não podendo
ser alteradas no curso da ação, quando já
estabilizada a relação processual.

Com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, algumas súmulas regionais, assim
como várias do TST, tornaram-se incompatíveis com o novo texto legal. Não seria o
caso de cancelamento e/ou revisão dessas súmulas?
Penso que não seria o caso de cancelamento das nossas súmulas, tampouco do TST,
mas apenas modulação dos seus efeitos no
tempo, possibilitando sua aplicação às relações jurídicas pretéritas, construídas sob a
égide das normas revogadas, que tinham na
jurisprudência sumulada sua melhor interpretação. Assim, até o início da vigência da
Lei da Reforma Trabalhista, as súmulas que
se tornaram incompatíveis com o novo texto
legal continuarão produzindo efeitos, com
força vinculativa.
O Regimento Interno do TRT/RJ foi alterado a fim de ser adequado à nova ordem
jurídica relacionada à uniformização da
jurisprudência trabalhista, com a adoção
dos novos institutos do processo civil para
uniformização da jurisprudência – incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e incidente de assunção de
competência (IAC). É plena a aplicação
desses incidentes ao processo do trabalho? Como esses incidentes uniformizam
a jurisprudência?
Sim, esses novos institutos do processo
civil têm aplicação plena ao processo do trabalho, como já havia sinalizado o TST logo
no início da vigência do CPC/2015, através da
Instrução Normativa no 39/2016. Desde então,
IRDR e IAC conviviam harmoniosamente com o
incidente de uniformização de jurisprudência
(IUJ), previsto nos parágrafos 3º a 6º do art.
896 da CLT. Isso perdurou até que sobreveio a
Reforma Trabalhista, que, entre outras alterações, extinguiu o incidente de uniformização
trabalhista, não restando no texto consolidado
quaisquer outros mecanismos capazes de uniformizar a jurisprudência dos TRTs, tornando
imperiosa a aplicação subsidiária do processo
civil para preencher essa lacuna.

Esses incidentes processuais, ao lado dos
recursos repetitivos, se inserem no microssistema do novo CPC de geração de precedentes
obrigatórios, ou seja, as teses jurídicas neles
fixadas são vinculativas e de efeito erga omnes,
alcançando todos os processos da área de
jurisdição do Tribunal que versem sobre idênticas questões de direito, podendo até mesmo
ter repercussão nacional, no caso de confirmação das teses pelo TST em sede recursal.
Podemos dizer, sem embargo, que os novos
institutos do processo civil vieram substituir o
incidente de uniformização de jurisprudência
do CPC de 1973, com ganhos de representatividade da matéria afetada, abrangência de
seus efeitos, legitimação ativa, possibilidade
de intervenção de terceiros, qualidade da
prestação jurisdicional e efetividade da uniformização jurisprudencial que se pretende
imprimir, fundamental para garantir isonomia
na distribuição do direito e segurança jurídica
aos jurisdicionados.
Em julho, foi realizada uma audiência
pública no TRT/RJ com vistas à instrução
de dois IRDRs, os primeiros admitidos no
Tribunal. Como o senhor vê essa abertura
do Tribunal à sociedade para a formação
de sua jurisprudência?
Vejo com muito bons olhos a realização de
audiências públicas. O juiz deve ouvir não
apenas as partes do processo e outros interessados na solução do litígio, os quais podem
ingressar no feito como amicus curiae, mas
também a sociedade civil organizada, especialistas e outros órgãos ou pessoas que possam contribuir para a elucidação da questão
jurídica que se pretende uniformizar. É muito
importante ampliar os debates antes que se
estabeleça um precedente obrigatório, que
será aplicado a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que
tramitam ou venham a tramitar na área de
jurisdição do Tribunal. Mais que isso. Decisões
que terão impacto nas relações jurídicas e
situações conflituosas semelhantes, que serão
resolvidas à luz do precedente fixado.
Além disso, as audiências públicas trazem
para o foco dos debates jurídicos diferentes
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perspectivas acerca da controvérsia, cujas
discussões não ficam restritas aos argumentos jurídicos trazidos pelos advogados, como
ocorre nos julgamentos dos órgãos fracionários. Possibilitam ao magistrado de segundo
grau vivenciar um pouco da experiência que
é comum à rotina dos juízes na primeira
instância, mais próximos da realidade dos
fatos, podendo melhor avaliar como as leis
vêm sendo aplicadas na vida real, de modo
a encontrar o melhor sentido para o direito
controvertido, agregando ainda mais valor à
prestação jurisdicional.
Especialistas afirmam que a Reforma Trabalhista inviabilizou a uniformização da
jurisprudência dos tribunais, tendo em vista
a alteração do artigo 702, I, “f”, da CLT,
que trouxe novos requisitos para edição/
alteração de súmulas e outros enunciados da jurisprudência. Qual é a sua opinião sobre essa afirmação?
Sem dúvida, a alteração promovida pela
Lei no13.467/2017 trouxe critérios bastante
rígidos para edição e alteração de súmulas
e outros enunciados, dificultando sobremaneira a consolidação da jurisprudência dominante das cortes trabalhistas. A exigência de
2/3 dos membros do tribunal para aprovação
desses enunciados representa, na prática, um
grande desafio. Em nosso Tribunal, por exemplo, para aprovação de uma súmula, seriam
necessários pelo menos 40 desembargadores
presentes à sessão (¾ para deliberação) e 36
votos favoráveis à proposta (2/3 para aprovação). Se considerarmos que cada magistrado
tem dois períodos de férias por ano, a média
mensal de ausentes, excluído o recesso, seria
de dez desembargadores, o que restringiria a
44 o número máximo de membros do tribunal
em condições de convocação. Ora, a presença
de 40 desembargadores num universo de 44,
significa 90% de comparecimento, o que, convenhamos, é um percentual bastante elevado.
Além disso, dos 40 presentes, 36 teriam que se
posicionar favoravelmente à proposta, representando 90% de aceitação. Neste cenário,
arrisco dizer que teremos pela frente uma missão quase impossível.
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Argumenta-se que esses novos requisitos
legais seriam inconstitucionais, por afrontarem a autonomia dos tribunais e a independência do Poder Judiciário previstas
na Constituição da República. No caso de o
TST declarar a inconstitucionalidade deste
art. 702, I, “f”, a decisão não se aplicaria
também aos tribunais regionais do trabalho? Neste contexto, não teria sido precipitada a alteração do Regimento Interno
do TRT/RJ?
Não. Penso que não houve precipitação.
Muito pelo contrário! Já deveríamos ter alterado nosso Regimento Interno tão logo a
Reforma Trabalhista entrou em vigor, em
11/11/2017, assim como fez o TST, que, mesmo
questionando a constitucionalidade do art.
702, I, “f”, alterou seu Regimento Interno para
adequá-lo às novas exigências legais para
edição e alteração de súmulas e outros enunciados da jurisprudência uniforme. Fizeram
o que precisava ser feito. É uma questão de
segurança jurídica. Se temos alteração legislativa, é preciso dar cumprimento às novas
regras, ainda que não concordemos com elas
ou as reputemos inconstitucionais. Enquanto
não houver declaração formal de sua inconstitucionalidade, não nos resta alternativa,
senão cumpri-las.
Quanto à decisão a ser proferida pelo TST,
relativa à constitucionalidade do art. 702,
I, “f”, esta não se aplicaria imediatamente
aos regionais, visto que apenas o Supremo
Tribunal Federal tem competência para o controle concentrado de constitucionalidade das
leis. É claro que o TST pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da norma,
entretanto, essa decisão seria vinculativa apenas no âmbito do próprio TST. Os regionais,
inspirados na Corte Superior, poderiam trilhar
o mesmo caminho, declarando a inconstitucionalidade do mesmo dispositivo legal. Se isso
acontecer, sem dúvida, procederemos à nova
alteração do Regimento Interno.

Aconteceu

Foto: Arquivo TRT

CONVÊNIO ENTRE TRT/RJ E MPRJ

O TRT/RJ e o MPRJ firmaram, em 4/6,
um convênio para o compartilhamento de

informações entre as instituições. De acordo
com Milton Luiz Fernandes dos Santos, supervisor da Coordenadoria de Apoio Externo e
Institucional, diversos autores de ações trabalhistas têm mandado de prisão em aberto
ou estão encarcerados. O MPRJ auxilia o
Regional na pesquisa dos antecedentes
desses autores, para avaliação de sua periculosidade. “A partir disso, podemos tomar
decisões, como o aumento da segurança do
tribunal durante as audiências ou precauções
no deslocamento destes presidiários até o tribunal”, explica Milton.

Foto: Arquivo TRT

Foto: Arquivo TRT

JORNADA REDUZIDA PARA LACTANTES
A Presidência do TRT/RJ instituiu, no mês de
maio, o Programa de Assistência à Mãe Nutriz,
que consiste na redução da jornada para as
mães que estiverem amamentando. Pelo programa, elas terão direito a cumprir jornada de
trabalho diária de seis horas até o último dia do
mês em que a criança completar 18 meses de
vida. O Programa de Assistência à Mãe Nutriz
tem como principais objetivos incentivar e possibilitar o aleitamento materno após o término
da licença maternidade, promover a integração
da mãe com a criança e oferecer oportunidade
e estímulo para o pleno, natural, seguro e feliz
desenvolvimento socioafetivo do bebê.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
A Semana do Meio Ambiente 2018, promovida
pela Comissão Permanente de Responsabilidade
Socioambiental (CPRSA) do Tribunal, foi realizada de 4 a 9/6. A edição foi marcada pelo lançamento da campanha “Jogue Limpo”, de estímulo à coleta seletiva. A abertura da semana
contou com palestra do biólogo da Diretoria
de Serviços Urbanos da Companhia Municipal
de Limpeza Urbana (Comlurb), Bruno Lamy,
sobre o tema “Problemática do Lixo e Soluções
Sustentáveis”. Também fez parte da programação uma visita ao Museu do Amanhã, no Centro
do Rio de Janeiro.
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NOVOS DESEMBARGADORES
Foto: Arquivo TRT

Foi realizada no dia 30/7 a posse administrativa dos juízes Jorge Orlando Sereno Ramos e
Maria Helena Motta no cargo de desembargadores do TRT/RJ. O juiz Jorge Orlando Sereno
Ramos foi promovido pelo critério de merecimento, em vaga decorrente da aposentadoria
do desembargador José Geraldo da Fonseca.
Já a juíza Maria Helena Motta foi promovida
pelo critério de antiguidade, em vaga decorrente da aposentadoria do desembargador
Paulo Marcelo de Miranda Serrano. Com esta
posse, o Tribunal volta a ter seu quadro de
desembargadores completo – 54 membros.

Foto: Arquivo TRT

ESFORÇO PELA CONCILIAÇÃO

O TRT/RJ realizou, em 19/6, uma cerimônia
para homenagear empresas e profissionais
que se destacaram na promoção da cultura da
conciliação na Justiça do Trabalho fluminense,
durante a 4ª Semana Nacional da Conciliação
Trabalhista, que foi realizada em todo o país de
21 a 25/5. Foram entregues os certificados de
premiação “Empresas com Visão de Consenso
(Mediação e Conciliação)” a Banco do Brasil,
Cedae, Santander, Nokia, Contax, Brookfield
e Itaú Unibanco S.A., bem como a advogados
que se destacaram pelo número de conciliações
ou pela atuação em mediação, representando
tanto trabalhadores quanto empregadores.

DESFAZIMENTO DE BENS
Foto: Arquivo TRT

Em julho, o Tribunal passou a adotar a
modalidade leilão público para o desfazimento
de bens móveis e veículos de propriedade do
Regional. Os leilões serão conduzidos por um
leiloeiro oficial, contratado por meio de licitação, o que representava uma das metas da
Presidência do TRT/RJ, com o objetivo de imprimir mais transparência ao processo de desfazimento de bens inservíveis da administração.
A leiloeira oficial Juliana Vettorazzo foi quem
venceu o certame. No âmbito do Regional, existem mais de onze mil itens aptos a serem leiloados, como mobiliário de escritório e bens de
informática, entre outros.
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Foto: Arquivo TRT

FÓRUM SOBRE ACESSIBILIDADE

Foi realizado no dia 20/7 o I Fórum sobre

Acessibilidade e Inclusão Social do TRT/RJ, com
o objetivo de ampliar o conhecimento de magistrados, servidores, especialistas e público em
geral sobre os aspectos legais relacionados ao
dia a dia da pessoa com deficiência. O evento
foi uma parceria entre a Comissão Permanente
de Responsabilidade Socioambiental (CPRSA),
a Comissão Permanente de Acessibilidade e
Inclusão e a Escola Judicial do Tribunal.

Foto: Arquivo TRT

TRABALHO DOS RODOVIÁRIOS

Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção
de Acidentes de Trabalho, celebrado no dia
27/7, foi realizado o I Fórum sobre Violência no

Trabalho - Enfrentamento e Superação no Setor
de Transporte Urbano. O objetivo do evento foi
discutir melhorias nas condições de trabalho
do setor de transporte rodoviário no município do Rio de Janeiro. O evento foi uma parceria entre TRT/RJ, Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego (SRTE/RJ), Ministério
Público do Trabalho (MPT/RJ) e Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro).

Foto: Arquivo TRT

FOCO NOS MAIORES LITIGANTES

De todas as empresas ou instituições que
figuram como rés na Justiça do Trabalho da
1ª Região, apenas dez são responsáveis por
9,4% das ações que ingressaram na primeira

APRENDIZAGEM
Em alusão à 3ª Semana Nacional de
Aprendizagem, o TRT/RJ realizou, no dia 17/8,
o evento “A cota de aprendizagem e os desafios enfrentados – Decreto 8740/16 – As decisões do Judiciário Trabalhista e a atuação da
Fiscalização do Trabalho”. Durante a Semana da
Aprendizagem foram realizados audiências públicas e outros eventos nos 24 tribunais regionais do

instância no triênio 2015-2017 - o que equivale a
76.141 novos processos trabalhistas. Os dados
foram apresentados em 8/6, no auditório do
prédio-sede do TRT/RJ, para introduzir o debate
da audiência pública “Demandas Repetitivas
e Grandes Litigantes”, realizada pela Escola
Judicial. Foram convidados a participar do
evento representantes dos maiores litigantes,
bem como de sindicatos de empregados e de
entidades cuja atuação guarda estreita relação
com o assunto, como o Ministério Público do
Trabalho e a Ordem dos Advogados do Brasil.

trabalho, com a participação de integrantes da
rede de proteção da criança e do adolescente,
entidades sindicais, organizações governamentais e sociedade civil. O objetivo é colaborar para
o aumento do número de aprendizes e combater
o índice de trabalho infantil neste setor. As ações
são iniciativas do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem
da Justiça do Trabalho.
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Opinião

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIA
DEVER DO JUIZ DO TRABALHO E A AMPLITU
* Os textos aqui veiculados refletem a opinião de seus autores
Não constitui novidade em nosso
ordenamento jurídico as disposições
trazidas pela Lei 13.467/17 quanto à
homologação judicial de acordo extrajudicial, instituto previsto no artigo 57 da
Lei 9.099/90. O Código de Processo Civil
de 1973, com a modificação introduzida
Foto: Arquivo pessoal
pela Lei 11.232/05, igualmente arrolava
entre os títulos executivos judiciais “o acordo
extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente” (art. 475-N, V), mantendo-se
tal sistemática com o atual Código de 2015 (art.
515, III).
Assim, a primeira observação relevante a ser
efetuada é no sentido de que, a rigor, já seria
possível a Justiça do Trabalho homologar judicialmente acordos extrajudiciais, e assim sempre defendi, tendo inclusive atuado, na prática
cotidiana como Juiz de Primeiro Grau, em caso
pioneiro onde as partes, invocando os diplomas
legais supra, apresentaram petição de acordo
conjunta solicitando minha análise para posterior homologação, caso em que determinei a realização de audiência, interroguei trabalhador e
tomador dos serviços e, convencido de que não
havia qualquer tipo de fraude ou ilegalidade, realizei a homologação para conferir aquilo que era
buscado pelos envolvidos: segurança jurídica.
Referido valor – segurança jurídica – traz
importante discussão acerca da realização do
acordo extrajudicial: se é possível a concessão
de quitação geral, reconhecendo-se que o empregador fica totalmente liberado de qualquer dívida
trabalhista em relação ao trabalhador que optar
por tal via.
Em regra, qualquer tipo de transação deve ser
interpretada restritivamente, nos termos do art.
843 do Código Civil, donde se conclui que, caso
não haja nenhuma menção específica acerca
do alcance da quitação passada ao empregador, a conclusão somente pode ser no sentido de
ser limitada ao que estritamente pactuado. Se
o objeto do acordo são horas extras, apenas tal
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parcela pode ser, portanto, considerada quitada
(e nenhuma outra mais).
Entretanto, pode-se estipular, expressamente,
que o acordo extrajudicial que será homologado
judicialmente concederá quitação geral, atribuindo-se a eficácia liberatória geral nos mesmos moldes do que ocorre nas Comissões de Conciliação
Prévia e nos acordos judiciais.
Em sede de Conciliação Prévia, é a própria
lei que assim estabelece (art. 625-E, parágrafo
único da CLT). Já na conciliação judicial, constitui entendimento pacificado pelo próprio Tribunal
Superior do Trabalho, nos termos da OJ 132
da SDI2.
Justifica-se tal posicionamento não apenas
pela presença do juiz na realização da conciliação, mas também pelo fato de ser possível, na
transação judicial, haver a inclusão de relações
jurídicas e sujeitos que não constavam expressamente da petição inicial, conforme art. 515, §2º
do CPC.
Da mesma forma, cremos, o acordo extrajudicial homologado judicial pode estabelecer a quitação geral, desde que expressamente entabulado pelos interessados referido alcance para a
avença, sendo certo que, caso o juiz não concorde
com referida cláusula, poderá deixar de homologar a avença em decisão fundamentada, passível
de recurso ordinário.
Embora toda novidade traga dúvidas e cause
certo desconforto, a homologação judicial de
acordo extrajudicial tem o potencial de revolucionar a prática cotidiana da Justiça do Trabalho,
atribuindo novo papel à advocacia trabalhista,
simplificando e aproximando os interessados da
Justiça do Trabalho, que passa a ser vista como
mecanismo facilitador, que com agilidade poderá
impulsionar a solução dos conflitos individuais de
interesses, mormente através dos centros de conciliação que, obrigatoriamente, devem existir em
todos os Tribunais Regionais do Trabalho.
Otavio Amaral Calvet
Juiz Titular da 11ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

AL PELA JUSTIÇA DO TRABALHO: O PODERUDE DA QUITAÇÃO
O chamado procedimento de jurisdição
voluntária foi introduzido no âmbito da Justiça
do Trabalho pela Lei 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista). Antes dela, nossa Especializada
somente admitia a realização de acordos como
forma de solução de reclamações trabalhistas,
nas quais havia a indicação de direitos eventualmente não adimplidos. O procedimento foi
basicamente copiado da previsão contida no
Código de Processo Civil (inciso VIII do art. 725).
A novidade legislativa, na verdade, implementa
um procedimento e não um processo, pois não
estamos diante de uma demanda trabalhista e
sim do exercício de invocação de uma jurisdição
voluntária, entendimento defendido por Carlos
Henrique Bezerra Leite.
Desse modo, restou facultado às partes provocarem o Judiciário Trabalhista visando à homologação de acordo extrajudicial, na forma prevista
os artigos 855-B a 855-E da CLT. A nosso sentir,
se de um lado a chamada “jurisdição voluntária”
pode aparentar segurança jurídica às partes no
sentido de que o acordo será respeitado, a mesma
nos traz preocupação do modo de utilização do
referido procedimento pelas partes, sob pena de
violação a direitos fundamentais do trabalhador.
O instituto deverá ser utilizado pelos operadores do direito de forma responsável, quando
da existência de efetivos interesses contrapostos
e quando evidenciado efetivo consenso entre as
partes que resulte no acordo a ser submetido ao
Judiciário Trabalhista. Ele não pode servir de
amparo para maus empregadores com a finalidade de obter quitação quanto aos débitos de
verbas trabalhistas e rescisórias, de nítida natureza alimentar, pois, de forma nenhuma a Justiça
do Trabalho poderá servir como mero órgão
“homologador de rescisão contratual”.
A atuação profissional do advogado será de
vital importância para uma melhor utilização do
procedimento em questão, pois, somente a elaboração de uma transação extrajudicial fundamentada, com as devidas considerações e na qual
claro o objeto do litígio e o ajuste entre as partes, poderá permitir ao Juiz competente justificar

a modalidade de quitação a ser aplicada ao caso. Caberá a ele demonstrar
a existência de efetivo negócio juridico
que justifique a modalidade de quitação
pretendida, afastando a possibilidade
de entendimento de que o exercício da
jurisdição voluntária seja apenas o de
Foto: Arquivo pessoal
obtenção de uma quitação geral quanto
a um extinto contrato de trabalho ou de outra
modalidade de prestação de serviços.
A atuação do Juiz também será essencial
para evitar eventuais fraudes à lei ou contra terceiros, bem como as chamadas lides simuladas,
tão repudiadas em nossa Especializada. A ele
caberá decidir quanto à homologação ou não do
acordo extrajudicial, devendo a referida decisão
ser devidamente fundamentada, por razões que
nos parecem óbvias, sob pena de nulidade.
A despeito da realização de audiência ser uma
faculdade do Juiz do Trabalho (art. 855-D da CLT),
entendemos que sua realização é de suma importância, de modo que as partes compareçam em
Juízo e ratifiquem os termos em que posta a transação extrajudicial, e o Juiz possa decidir de forma
adequada acerca da amplitude da quitação a ser
conferida a cada acordo extrajudicial, de per si.
Tal alteração não impõe ao Juiz do Trabalho
a obrigação de proceder à homologação. Este
deverá analisar as questões que lhe são postas
e decidir acerca da homologação total ou parcial
ou da não homologação do acordo extrajudicial,
com base no princípio do livre convencimento
motivado. Entendemos, porém, ser cabível a
interposição de recurso contra decisão que nega
a homologação do acordo extrajudicial no todo
ou em parte, sob pena de malferir-se o principio
do duplo grau de jurisdição.
A discussão está longe de terminar e somente
o tempo, que é senhor da razão, demonstrará o
acerto ou não das inovações legislativas levadas
à efeito pela Lei 13.467/2017 quanto à questão da
jurisdição voluntária.
Paulo Rubens Souza Maximo Filho, advogado
trabalhista e presidente da Associação Carioca dos
Advogados Trabalhistas (Acat/RJ)
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Boas práticas

MAIS SEGURANÇA PARA O INTERIOR

• Agentes de segurança com o juiz Luiz Nelcy em mutirão de
conciliação na sede da OAB de Resende

U

m estudo do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) identificou 110
magistrados sob ameaça no
Brasil, em 2017. Em 97% dos
casos, o desempenho profissional dos juízes tem relação com a ameaça. A
maior parte dos ameaçados pertence à Justiça
Estadual, mas a Justiça do Trabalho está em
segundo lugar no ranking das autoridades
sob proteção. Os riscos que se apresentam às
atividades dos tribunais vão desde organizações criminosas a atores que, aparentemente,
apresentam menor potencial de agressividade. Nesse contexto, a segurança institucional é uma preocupação constante do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ),
que investe de forma contínua no aperfeiçoamento das ações de segurança.
As medidas mais recentes buscam ampliar
a proteção das comarcas localizadas fora da
capital. Desde meados de 2017, um agente da
Coordenadoria de Segurança (CSEG) visita
mensalmente cada um dos 30 municípios que
possuem instalações da Justiça do Trabalho
fluminense. Ele percorre cerca de 1.950 quilômetros, visitando 26 fóruns e quatro postos
avançados. “Nessas viagens, são vistoriados
diversos aspectos relacionados à segurança
18 | RT RIO EM REVISTA

institucional, a fim de se aplicar as medidas
corretivas e preventivas necessárias”, explica
Jorge Nelson Abdias Oliveira, chefe do recém-criado Núcleo de Supervisão das Seções de
Segurança do Interior, unidade subordinada à
CSEG e responsável pelas vistorias.
Uma das consequências positivas das visitas tem sido o estreitamento do relacionamento
com os juízes locais, que ganharam um novo
canal para expor suas necessidades no tocante
à segurança. Os juízes confirmam. “A CSEG
tem exercido suas atividades com profissionalismo, verificando pormenorizadamente as
necessidades. Frisa-se o controle com os equipamentos de segurança contra incêndio e a
atenção quanto à segurança predial, com a
verificação do imóvel face às deficiências verificadas”, afirma o juiz Luiz Nelcy Pires Caravieri
de Souza, titular da 2ª Vara do Trabalho de
Resende e diretor do foro. Em dezembro de
2017, o magistrado contou com um apoio extra
dos agentes de segurança, durante a realização do “mutirão de conciliação”, que envolveu
cerca de 600 pessoas e quase 160 processos
em pauta.
Foto: Arquivo TRT/RJ

Foto: Arquivo TRT

TRT/RJ investe em medidas para aperfeiçoar segurança institucional nas
comarcas de fora da capital

• A diretora de secretaria Adriana Tobias, a juíza Nuria de
Andrade e os agentes Jorge Nelson e Roberto Costa

Além dos cuidados com as instalações
prediais, esse auxílio logístico e operacional
às varas do trabalho do interior é uma das

Foto: Arquivo TRT

• Agentes de segurança do TRT/RJ que atuaram em apoio à

das condições de funcionamento dos equipamentos de segurança e vigilância disponíveis
–armamentos e câmeras, por exemplo. Um
grupo de WhatsApp cumpre a função de manter todas as comarcas em contato permanente
com a CSEG e o Núcleo de Supervisão das
Seções de Segurança do Interior, agilizando o
encaminhamento das demandas relacionadas
à segurança.
Em breve, será regulamentada a divisão do

atribuições da CSEG. Quando necessário, a unidade solicita apoio da Polícia Militar ou envia
reforços para ajudar os juízes em audiências
com a presença de parte que cumpre pena privativa de liberdade – foram dez episódios no
período de um ano (abril de 2017 a abril de 2018).
Também é comum o apoio para audiências
com potencial de gerarem convulsão social, a
exemplo do ocorrido na 2ª Vara do Trabalho
de Cabo Frio, no mês de junho, como conta a
juíza Nuria de Andrade Peris: “Eram aguardados cerca de 400 trabalhadores de empresa
quarteirizada do município de Cabo Frio que
haviam sido dispensados em janeiro sem nada
receber e que já haviam realizado manifestações públicas um tanto agressivas”. A magistrada, ao final, elogiou o auxílio e o reforço
da segurança institucional: “Dado o eficiente
apoio prestado, não houve necessidade da
adoção de quaisquer medidas excepcionais”.
As visitas mensais às comarcas do interior
englobam, ainda, a vistoria da apresentação
visual dos agentes de segurança, bem como do
corpo de vigilantes terceirizados, e a inspeção

Foto: Arquivo TRT

audiência na 2ª VT/CF

• Um dos carros que estão sendo preparados para prestar apoio
de segurança às comarcas de fora da capital

Núcleo em quatro regiões geográficas, cada
uma atendendo a um determinado número de
comarcas limítrofes. Além do policiamento ostensivo feito pelos agentes lotados em cada um dos
fóruns, essas regiões contarão com o reforço de
novos veículos oficiais caracterizados para a atividade de segurança institucional, de acordo com
as regras estabelecidas pelo Conselho Superior
da Justiça do Trabalho.

EM MAIO DE 2017, A CSEG PASSOU A SER VINCULADA À DIRETORIA GERAL
DO TRT/RJ. DESDE ENTÃO, DIVERSAS MELHORIAS FORAM IMPLEMENTADAS:
- recebimento de 60 dispositivos elétricos incapacitantes - armas não letais conhecidas
como “spark” ou “taser”;
- instalação de portal de segurança com detectores de metal no Fórum de Nova Iguaçu e início dos testes para instalação nos Fóruns da Rua do Lavradio e da Av. Gomes Freire (capital);
- iniciados os preparativos para a implantação do sistema eletrônico de alarmes conhecido
como “botão de pânico” em todas as comarcas;
- utilização de computadores para aprimorar o controle de acesso no Fórum Ministro Arnaldo
Süssekind (prédio-sede).
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Boas práticas

CORREGEDORIA CRIA PROCEDIMENTO
PARA EVITAR ADIAMENTO DE
AUDIÊNCIAS

Foto: Arquivo TRT

Desde que foi criada, em maio de 2015, a Escala de Sobreaviso de Juízes
Substitutos garantiu a realização de 7.990 audiências que possivelmente
seriam adiadas

• Desembargadora Mery Bucker Caminha, vice-corregedora do TRT/RJ

Q

uem já viveu a situação sabe o
quanto é desagradável o adiamento de uma audiência. O
reclamante, muitas vezes desempregado, sacrifica-se para comparecer à sessão, que não acontece. Os advogados ficam frustrados por terem perdido tempo.
O preposto da reclamada (ou vários prepostos
de várias reclamadas!) irrita-se quando recebe
a notícia de que perdeu a viagem e terá de voltar
em uma nova data. Sem mencionar quando há
testemunhas no processo, pois muitas deixam
de trabalhar para comparecerem ao fórum.
Para os cofres públicos, a situação também não é interessante. A secretaria da vara
do trabalho terá de, novamente, notificar
todos os envolvidos sobre dia e horário da
20 | RT RIO EM REVISTA

nova audiência. Se o processo incluir um ente
público, o oficial de justiça terá de cumprir um
novo mandado. Ao Tribunal, resta custear todas
essas despesas.
Ainda que por motivos alheios à vontade
do magistrado, das partes e dos advogados,
o adiamento de audiências pode ocorrer em
qualquer tribunal, já que é resultado de uma
situação extraordinária e inevitável como,
por exemplo, um problema de saúde. Com o
objetivo de minimizar os prejuízos decorrentes
dessa situação, a Corregedoria do Regional
fluminense criou a Escala de Sobreaviso de
Juízes Substitutos, por meio do Ato nº 6/2015.
Desde que foi instituída, em maio de 2015, até
junho de 2018, 7.990 audiências deixaram de
ser adiadas.

A vice-corregedora do TRT/RJ, desembargadora Mery Bucker Caminha, explica que geralmente uma pauta de audiências do Regional
fluminense inclui, pelo menos, de 15 a 20 processos. “Em cada processo, temos, no mínimo,
quatro pessoas envolvidas: o reclamante, a
reclamada e os advogados de ambos. Se multiplicarmos por 15, são pelo menos 60 pessoas
preservadas de danos em cada pauta”, explica.

de Sobreaviso de Juízes Substitutos não atende
a todas as 146 VTs da jurisdição do TRT/RJ.
Inclui 120 VTs localizadas nos 12 municípios que
compõem a 1ª circunscrição (Rio de Janeiro),
a 2ª circunscrição (Niterói, Itaboraí, Maricá,
Rio Bonito e São Gonçalo – exceto Araruama
e Cabo Frio) e a 3ª circunscrição (Duque de
Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de
Meriti, Queimados e Itaguaí). Quando o juiz

COMO FUNCIONA?
Uma lista de nomes de juízes substitutos –
que não estejam de férias, licença ou no exercício da titularidade de uma vara – é publicada
no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
(DEJT) com antecedência de 10 dias úteis do
início do período de designação. Além do
nome dos magistrados, o documento contém
a data em que o juiz substituto deverá estar à
disposição da Corregedoria.
No caso de uma situação excepcional –
ausência de um juiz por afastamento imprevisto, licença médica ou afastamento por mais
de dez dias sem um juiz volante disponível, por
exemplo –, a vara do trabalho comunica o fato
à Corregedoria, que, em seguida, entra em contato com o magistrado da lista escalado para
aquele dia e solicita que ele presida a audiência no lugar do colega que não pôde comparecer. Cada lista tem vigência de aproximadamente 30 dias e, em média, cada juiz substituto
é escalado uma vez (um dia) em cada listagem.
Como explica Janúbia Castro, diretora da
Secretaria da Corregedoria Regional, a Escala

escalado é acionado, tem de se deslocar para a
vara do trabalho informada pela Corregedoria.
O juiz auxiliar da Corregedoria, André
Villela, ressalta a transparência da Escala
de Sobreaviso de Juízes Substitutos. Além da
publicação prévia da escala de juízes, também é disponibilizado no DEJT o cumprimento
da escala. Ou seja, ao lado do nome de cada
magistrado, a informação se ele foi acionado,
para qual vara e o motivo. Outro ponto destacado pelo magistrado é que a escala não se
confunde com o plantão (quando o magistrado
fica 24 horas à disposição da Corregedoria).
Além disso, o procedimento representa para
o juiz substituto a possibilidade de organizar
melhor sua rotina. “Todo juiz substituto, em sua
essência, está à disposição da Corregedoria
para atuar onde esta designar. A escala facilita
a preparação do juiz para um eventual acionamento”, conclui.

DESIGNAÇÕES DE SOBREAVISO
(Nº DE AUDIÊNCIAS NÃO ADIADAS)
7.990

2.084

2.522

2.709

675
2015 (jun a dez)

2016

2017

2018 (jan a jul)

total
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Raio X
Foto: Arquivo TRT

• Palácio de Cristal, um dos símbolos da cidade. Foi inaugurado em 1884, com a finalidade de abrigar as já tradicionais exposições de

produtos hortícolas e pássaros da região. Nesse local, em abril de 1888, foram libertados os últimos escravos de Petrópolis, em uma
bela festa com a presença da Princesa Isabel

UM RETRATO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO NA CIDADE IMPERIAL
Com duas varas do trabalho para atender à população de Petrópolis e de São
José do Vale do Rio Preto, a comarca segue as tendências nacionais relacionadas
à redução de processos e ao congestionamento da fase de execução

A

apenas uma hora do município
do Rio de Janeiro e de Juiz de
Fora (MG), a cidade de Petrópolis
é de fácil acesso por uma das
principais rodovias do país, a
BR-040. Localizada a cerca de 838 metros do
nível do mar, no topo da Serra da Estrela, que
pertence ao conjunto montanhoso da Serra dos
Órgãos, apresenta temperaturas mais amenas.
A média anual fica em torno dos 19°C, um verdadeiro “clima de montanha”, motivo que levou
D. Pedro I a adquirir, em 1830, a fazenda do
Córrego Seco para construir uma residência, a
fim de oferecer à sua família as temperaturas
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mais agradáveis da serra. Graças à família
imperial e com o apoio do engenheiro militar Júlio Frederico Köeler, surgiu a Petrópolis
Imperial, uma das primeiras cidades planejadas da América Latina.
Foi nesse cenário que o Judiciário trabalhista se estabeleceu. A 1ª Vara do Trabalho
do município foi criada pelo decreto-lei 5.926 de
1943. A data exata de instalação da unidade é
desconhecida, mas quando a Justiça do Trabalho
deixou de fazer parte da estrutura do Poder
Executivo, em 1946, a então Junta de Conciliação
e Julgamento de Petrópolis já existia. Atualmente,

Foto: Arquivo TRT

Foto: Arquivo TRT

• A equipe da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis. Ao centro, a

• Os servidores da 2ª Vara do Trabalho de Petrópolis com o juiz

são duas varas do trabalho, localizadas no centro da cidade, com jurisdição sobre o próprio
município e o de São José do Vale do Rio Preto.
As principais atividades econômicas da comarca
estão relacionadas ao comércio, à indústria têxtil
(fábricas de tecido e comercialização de roupas),
à indústria de móveis e ao turismo.

quais observamos que os devedores alegam
dificuldades de pagar, mas continuam circulando com carros importados e com os filhos
matriculados em escolas caras”, revela a
magistrada, que, assim como o colega Cláudio
Montesso, reside no município, conhece seus
moradores e sabe da crise econômica que a
cidade atravessa, juntamente à sua população
de 298.235 pessoas (segundo dados de 2017, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Em São José do Vale do Rio Preto são aproximadamente 21 mil cidadãos.
A magistrada aumentou suas pautas de
audiência, incluindo mais processos em execução, na tentativa de estimular a conciliação.
“Que se pague parcelado, mas que se pague”,
afirma. O processo mais antigo em execução
na 1ª VT é de 1967. Segundo o diretor de secretaria, Luiz Claudio Pietroluongo Machado, o
convênio Serasajud é muito utilizado, assim
como é intenso o trabalho em parceria com
sindicatos e advogados. “Empenhamo-nos ao
máximo para garantir a eficácia da tutela jurisdicional”, afirma o servidor.
A 2ª Vara do Trabalho também utiliza as
ferramentas disponíveis para dar efetividade
à execução, com destaque para o sistema
InfoJud, da Receita Federal, que permite aos
magistrados ter conhecimento de bens das partes envolvidas em processos. “Há, por exemplo,
uma grande procura pelos imóveis que penhoramos”, explica o juiz Cláudio Montesso.
Na unidade, as audiências estão sendo agendadas para um período em torno de 30 dias após
o ajuizamento da ação pelo Processo Judicial
Eletrônico (PJe), de acordo com o magistrado,
que, em maio deste ano, recebeu uma moção
de agradecimento da OAB de Petrópolis pela
“forma correta e profissional em conduzir suas

juíza Rosângela Kraus, ao lado do diretor de secretaria Luiz
Claudio Pietroluongo Machado

NÚMEROS E PRODUTIVIDADE
No primeiro semestre de 2018, as duas varas
do trabalho receberam 35% menos processos
do que no mesmo período do ano passado,
acompanhando o cenário nacional que vem
sendo observado desde a entrada em vigor
da Lei nº 13.467/2017, que instituiu a Reforma
Trabalhista. Apesar disso, o acervo – processos
pendentes de finalização nas fases de conhecimento, liquidação e execução – das duas unidades é elevado: em junho/2018, eram 6.998
processos na 1ª VT e 4.742 na 2ª VT, segundo
dados do sistema e-Gestão.
A expectativa é de diminuição desse acervo
em breve, conforme afirmam os juízes titulares
da 1ª e da 2ª Varas do Trabalho, respectivamente, Rosângela Kraus de Oliveira Moreli,
no cargo desde abril de 2016, e Cláudio José
Montesso, que lá atua desde agosto de 2011.
O maior obstáculo para alcançar esse objetivo
são os processos em execução, mais um quesito no qual os números de Petrópolis acompanham a tendência nacional da Justiça do
Trabalho. Na 1ª VT, há 3.160 ações na fase de
execução, enquanto na segunda são 2.006. Os
números correspondem, respectivamente, aos
percentuais de 45,1% e 42,3% do acervo total.
“A execução sempre esbarra na situação
financeira do réu”, afirma a juíza Rosângela
Kraus. Nem todos, entretanto, são realmente
insolventes. “São poucos, mas há casos nos

Claudio José Montesso
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Foto: Arquivo TRT

Foto: Luiz Claudio Machado

• A juíza Rosângela Kraus de Oliveira Moreli na sala de

• O juiz Claudio José Montesso, titular da 2ª VT, durante

ações com visão humanitária na busca de soluções imediatas”, homenagem também concedida à juíza Rosângela Kraus. Ainda segundo
ele, uma característica positiva da prestação
jurisdicional na comarca é o alto percentual
de acordos. Tanto que, em 2017, as duas varas
do trabalho conseguiram cumprir a Meta 3 da
Justiça do Trabalho, que determinava “aumentar os casos solucionados por conciliação”, atingindo desempenhos de 106% (1ª VT) e 119% (2ª
VT) em relação a essa meta.
No mês de agosto, as unidades judiciárias
passaram pela etapa de migração de processos
físicos para eletrônicos, por meio do Cadastro
de Liquidação e Execução (CLE) do PJe, o que
deverá conferir mais celeridade à tramitação
das ações, visto que magistrados, servidores e
advogados não precisarão mais lidar com dois
formatos. Até então, a quantidade de processos
eletrônicos já era maior que a de processos físicos (52,1% na 1ª VT e 57,9% na 2ª VT).

Centro. Pertence à União e sua regularização contou com a atuação do TRT/RJ. O projeto prevê a edificação de um fórum com dois
pavimentos, com área total construída de 685
metros quadrados. A contratação da obra de
construção está prevista para ocorrer ainda em
2018, com o início dos serviços previsto para o
primeiro semestre de 2019. Quando concluído,
o novo fórum vai permitir uma economia de
R$ 63 mil mensais com aluguel. Enquanto a
nova sede não fica pronta, os jurisdicionados
podem contar com a dedicação de sempre de
magistrados e servidores da comarca.

audiência

Foto: Luiz Claudio Machado

audiência da 1ª VT

FUTURA NOVA SEDE
Hoje, o imóvel que abriga as varas de
Petrópolis é alugado e, entre os projetos da
atual administração do TRT/RJ, está a construção de uma nova sede da Justiça do Trabalho
no município. O projeto para construção do edifício que vai abrigar o novo fórum trabalhista já
foi concluído, encontrando-se na fase de detalhamento executivo e aprovação nos órgãos
competentes para emissão do alvará de licença
para construção da edificação.
O terreno de aproximadamente 804 metros
quadrados onde será construído o prédio fica
localizado na Rua Plínio Leite, também no
24 | RT RIO EM REVISTA

• O imóvel que abriga o atual fórum, localizado na Rua 16 de
Março, nº 60

ENCANTOS DA REGIÃO
Foto: Arquivo TRT

P

etrópolis oferece uma diversidade de
atrativos culturais, como paisagens naturais, cervejarias, circuitos ecológicos e
roteiros de compras na conhecida Rua Teresa,
no Bingen ou na feirinha de Itaipava. Na cidade,
o visitante poderá conhecer o Museu Imperial,
antigo Palácio Imperial de Petrópolis, residência de verão de D. Pedro II; o Palácio de Cristal,
estrutura pré-moldada de ferro fundido construída na França a pedido de Conde D´Eu e
Imperial, um dos muitos pontos turísticos de
Princesa Isabel; a Casa de Santos Dumont, um • Museu
Petrópolis
pequeno chalé, construído em 1918, em estilo
alpino, conhecida como “a Encantada”; a Catedral de São Pedro de Alcântara, em estilo neogótico francês, com vitrais e em cuja capela estão os restos mortais de D. Pedro II, D. Maria
Teresa Cristina, Cde. D´Eu e Princesa Isabel; e o Palácio Quitandinha, construído em 1944 com
a finalidade de ser o maior cassino da América do Sul. Além de todas as construções históricas,
a Cidade Imperial também tem áreas naturais preservadas e parques, que proporcionam
lindos passeios e atividades de ecoturismo.

ALGUNS NÚMEROS DA COMARCA DE PETRÓPOLIS
1ª VT
de Petrópolis

2ª VT
de Petrópolis

Processos distribuídos de janeiro a junho/2018

598

637

Processos solucionados de janeiro a junho/2018

748

763

Meta 1: Julgar 92% dos processos recebidos no ano
corrente (situação em junho/2018)

Desempenho
de 128%

Desempenho
de 123%

Meta 3: Conciliar 48% dos processos solucionados
na fase de conhecimento no ano corrente (situação
em junho/2018)

Desempenho
de 115%

Desempenho
de 105%

Meta 7: Reduzir em 2%
o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao
ano anterior (situação em junho/2018)

Desempenho
de 98%

Desempenho
de 118%

SOBRE A RAIO X

Raio X é uma seção que tem como objetivo apresentar a diversidade dos
munícipios com instalações da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro.
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Por dentro do trabalho

TRABALHADORES QUE VÃO FUNDO
NA PROFISSÃO
Saiba como é a rotina de um mergulhador, uma das atividades mais perigosas
do mundo, em que o trabalho pode estar a 300 metros da superfície
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Marinha brasileira, onde será instruído sobre
os exames e testes físicos necessários. “Além
disso, há cursos de aperfeiçoamento, como os
de ‘ensaios não destrutivos’, que capacitam
mergulhadores como inspetores para avaliar
estruturas e emitir relatórios”, explica Fred.
Apesar de todos os cuidados, ele conta que
o mergulhador não está imune a riscos: “Pode
haver perda de suprimento, intoxicação, você
pode ser sugado por algum sistema, imprensado
contra uma estrutura, sofrer doenças descompressivas e barotraumas (patologias decorrentes de variações de pressão no corpo)”. E finaliza
relatando um incidente que deixaria qualquer
um arrepiado: “Em minha carreira, a situação
mais difícil foi quando sofri um alagamento do
capacete”, confessa. Outro acontecimento inusitado que gosta de narrar foi um encontro para
lá de inesperado com um tubarão-martelo. “Foi
uma experiência muito marcante, para não dizer
assustadora”, diverte-se.
Foto: Arquivo pessoal

C

onsiderada uma das atividades mais perigosas do mundo, o
mergulho profissional exige técnica, resistência e boa dose de
coragem. Alguns trabalhadores
chegam a profundidades de até 300 metros,
atuando em manutenção de hidrelétricas, construção de pontes e metrôs, reparo e inspeção de
navios e plataformas de petróleo, cabos submarinos etc. É o caso de Frederico Ferreira Custódio,
que atua como mergulhador há 18 anos, tendo
passado por várias empresas do mercado.
Atualmente, ele coordena a área subaquática
da Firjan Senai, instituição privada responsável
por, segundo ele, cerca de 90% da capacitação
de profissionais para o setor.
Fred, como é mais conhecido, explica que existem duas modalidades de mergulho, o raso e o
profundo. No primeiro, o profissional chega a 50
metros de profundidade, enquanto no segundo o
mergulhador pode atingir até 300 metros. “No primeiro caso, o suprimento usado para respirar é o
mesmo de todos os seres humanos, ou seja, o ar.
Já em grandes profundidades, ele se torna tóxico
ao organismo humano, por isso usamos o heliox,
uma mistura gasosa de hélio e oxigênio”, revela.
No mergulho profundo, o profissional precisa ficar
confinado em uma câmara hiperbárica, tanto na
descida quanto na subida. Entre o mergulho e a
despressurização, são 28 dias de confinamento.
Para manter a vida em ambiente tão hostil, os equipamentos usados são dignos de um
astronauta: capacetes de mergulho especiais,
umbilicais (tubos que permitem contato com a
superfície), sino de mergulho, mistura gasosa
e um complexo módulo de vida com regeneração. Tudo isso para atestar uma estada segura
lá embaixo. Os procedimentos de segurança
seguem normas das Marinhas do Brasil e dos
Estados Unidos. Quem pretende seguir carreira,
deve procurar uma escola credenciada pela

• Fred e o sino usado para fazer intervenções em águas

profundas. No andar de baixo, na mesma direção, localiza-se
a câmara hiperbárica

Serviço

REGIONAL FLUMINENSE ABRE SUAS
PORTAS PARA OS ESTUDANTES

Foto: Arquivo TRT

JT de Portas Abertas dá a alunos a oportunidade de conhecerem a rotina e
a estrutura da Justiça do Trabalho da 1ª Região

I

dealizado com o objetivo de aproximar
a sociedade do Judiciário trabalhista
fluminense, o “JT de Portas Abertas”
recebe, todos os anos, estudantes dos
ensinos fundamental e médio, além
de universitários, interessados em aprender
um pouco mais sobre o funcionamento e a
estrutura da Justiça do Trabalho fluminense.
Concebido em 2011, inicialmente com o nome
“Conheça a Justiça do Trabalho”, o projeto de
tornar o Tribunal acessível aos estudantes é
uma iniciativa da Comissão Permanente de
Responsabilidade Social (CPRSA) do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ).
Durante as visitas, os jovens são guiados por servidores da Coordenadoria de
Disseminação da Segurança no Trabalho e
de Responsabilidade Socioambiental (CDIS) e
têm a oportunidade de conhecer diversas instalações do Fórum Ministro Arnaldo Süssekind –
prédio-sede do Regional fluminense, localizado
no Centro do Rio de Janeiro –, como salas de
sessões, gabinete da Presidência, salão nobre,
Corregedoria, Plenário Délio Maranhão, Centro
Cultural, Centro de Memória e Biblioteca.

Durante o passeio pelos setores do Tribunal,
são explicados o funcionamento, a estrutura e
a função de cada um, bem como sua rotina e
importância para a sociedade. Para os estudantes de Direito, as incursões são uma chance
de ampliar a compreensão sobre a história e
o papel do TRT/RJ, bem como vivenciarem o
que aprendem em sala de aula, aliando teoria e prática. Também permitem que os alunos
entendam melhor as possibilidades que o mercado de trabalho oferece, ajudando-os a pensar sobre o futuro profissional.
Informações sobre detalhes arquitetônicos
e o caráter histórico do prédio – inaugurado
em 1938 como antiga sede do Ministério do
Trabalho – são prestadas por servidores da
Seção de Gestão de Memorial. Além disso,
servidores do Centro Cultural e da Ouvidoria
do Tribunal também costumam colaborar com
informações nas visitas. Os estudantes, inclusive os mais novos, mostram-se bastante interessados e costumam fazer diversas perguntas
ao longo do trajeto.

COMO PARTICIPAR DAS VISITAS GUIADAS

As visitas não seguem uma periodicidade definida e são marcadas de
acordo com a demanda. Instituições interessadas em realizar a visita guiada
devem enviar sua solicitação para o e-mail da CDIS (cdis@trt1.jus.br).
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Qualidade de vida

Foto: Arquivo TRT

TABAGISMO: COMO ESSE VELHO
HÁBITO AFETA A SAÚDE E A
QUALIDADE DO TRABALHO
O vício, que continua presente na vida de mais de 10% da população
brasileira, é responsável por seis milhões de mortes ao ano, em todo o mundo

A

o contrário do que muitos podem
pensar − já que a preocupação
com a saúde vem aumentando −,
o tabagismo ainda é um dos
mais graves problemas de saúde
mundiais. É verdade que o ato de fumar, ligado
a status e glamour no passado, hoje não conquista tantos adeptos quanto antes. Mas,
mesmo com a proibição das propagandas de
cigarros, a vedação de fumar em locais públicos fechados pela lei antifumo (12.546/2011) e
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as mensagens sobre os problemas relacionados
ao cigarro nos maços de tabaco, o fato é que
muitas pessoas ainda não conseguiram se livrar
desse vício.
Em 1987, ou seja, há mais de três décadas,
a Organização Mundial da Saúde criou o Dia
Mundial sem Tabaco (31 de maio). A intenção
era alertar sobre as doenças e as mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. De acordo com
Silvia Maria Cury Ismael, doutora em Ciências
com especialização em tratamento de tabagismo

Foto: Arquivo pessoal

• Silvia Maria Cury Ismael, gerente de Psicologia do Hospital do
Coração

e gerente de Psicologia do Hospital do Coração,
fumar causa seis milhões de mortes ao ano, em
todo o mundo (com previsão para dez milhões,
em 2020), e é um dos quatro fatores de risco para
doenças crônicas não transmissíveis.
A questão é: se todo mundo sabe que fumar
é prejudicial à saúde, por que continuar com
esse velho e perigoso hábito? “A maior dificuldade em deixar o vício é a dependência emocional, já que a questão psicológica é muito
mais difícil de ser tratada e a ansiedade e o

estresse acabam causando recaídas”, explica
a psicóloga, que trabalha no programa de combate ao tabagismo do hospital localizado em
São Paulo. O “Vida Sem Cigarro” existe há 25
anos e atende pacientes internados, pacientes externos ambulatoriais e funcionários do
hospital. Durante três meses, eles passam por
avaliação médica e sessões de psicologia, em
nove encontros.
O programa tem uma taxa de sucesso de
55% a 60% de abstinência após um ano de tratamento. Rosimeire Bello, de 51 anos, é uma
das funcionárias do hospital que passou pelo
processo: “Minha relação com o cigarro começou na juventude, com 18 anos, por modismo
da época. Fumei por 27 anos e parei há quase
sete anos”. Rosimeire conta que o cigarro fazia
parte da sua rotina. “Fumava desde quando
acordava e, no trabalho, parava várias vezes
para fumar. Fugia das chefias e isso muitas
vezes me deixava em situação muito chata
com os outros colegas de trabalho. Tinha uns
problemas de tosse e pigarro bem desagradáveis, muito cansaço e indisposição. A pele do
rosto era amarela e manchada. Hoje sou outra
pessoa. Dou aulas de dança quase todos os
dias e tenho mais fôlego que muito jovem por
aí”, comemora.

BENEFÍCIOS APÓS PARAR DE FUMAR
Parar de fumar sempre vale a pena em qualquer momento da vida, mesmo que o fumante já
esteja com alguma doença causada pelo cigarro, tal como câncer, enfisema ou derrame. Veja
o que acontece se você parar de fumar agora:
•
•
•
•
•
•
•
•

Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal
Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue
Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza
Após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor
Após 2 dias, o olfato e o paladar melhoram
Após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora
Após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade
Após 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram

Fonte: Site Oncologia D’Or (http://www.oncologiador.com.br)
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Foto: Arquivo pessoal

• Rosimeire Bello, servidora do HCor que deixou o cigarro há
quase sete anos

O VÍCIO NO TRABALHO
Fumar no ambiente corporativo pode ser
extremamente prejudicial, não só no aspecto
da saúde, mas também no de rendimento e
reconhecimento perante os chefes. Com a extinção dos “fumódromos”, a pessoa tem de se deslocar para áreas mais distantes do seu posto de
trabalho para saciar o desejo.
Silvia Ismael afirma que o fumante, além de
correr o risco de ter mais de 50 doenças relacionadas ao tabaco, pode ter maior absenteísmo

por doenças respiratórias ou outras. “Caso saia
do local de trabalho para fumar, pode deixar
de trabalhar, em média, até dez dias por ano,
dependendo do quanto fume”, esclarece a psicóloga. Ela ressalta, ainda, o alto custo que a
empresa pode ter com o plano de saúde, se o
trabalhador apresentar doenças mais graves,
como câncer, infarto e derrame cerebral. Sendo
assim, Silvia sugere uma política empresarial
para combater o tabagismo: fazer um levantamento dos fumantes e oferecer acolhimento,
mas sem impor o tratamento ou ser rude pelo
fato de fumarem.
Ser fumante pode ainda ser um “tiro no pé”
quando se trata de processos seletivos. De
acordo com um site de oferta de empregos, cerca
de 81% dos presidentes e diretores de empresas
têm restrições à contratação de fumantes. Isso
porque as empresas não podem impedir seus
empregados de fumarem, mas, normalmente,
estimulam pausas saudáveis durante a jornada
de trabalho (espaços para “cafezinho” ou ginástica laboral) e não veem com “bons olhos” as
fugidas para alimentar o vício.
Segundo dados do Ministério da Saúde e do
Instituto Nacional de Câncer (Inca), o prejuízo
do Brasil com o tabagismo é de R$ 56,9 bilhões
ao ano. Desse montante, R$ 39,4 bilhões servem
para cobrir despesas médicas e R$ 17,5 bilhões
são destinados a custos indiretos ligados à
perda de produtividade, causada por incapacitação de trabalhadores ou morte prematura.

QUER PARAR DE FUMAR?
A gestão e a governança do controle do tabagismo no Brasil vêm sendo articuladas pelo
Ministério da Saúde por meio do Inca, o que inclui um conjunto de ações nacionais que compõem o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). Uma das estratégias essenciais tem sido a formação de rede de parcerias com representações das secretarias estaduais
e municipais de Saúde e de Educação, que junto com o Inca/Ministério da Saúde desenvolvem
atividades de coordenação/gerência operacional e técnica do Programa. No Rio de Janeiro, a
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil oferece um programa de controle do tabagismo,
com endereços em vários municípios. Na capital, fica situada na Rua México, 128, sala 406 B,
Centro, Rio de Janeiro e atende pelo telefone (21) 2333-3853, e-mail tabagismorj@gmail.com
e presencialmente, das 8h às 13h e das 14h às 17h.
Fonte: Sites Inca (www.inca.gov.br) e Prefeitura do Rio de Janeiro (http://www.rio.rj.gov.br)
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Memória

UM ACÓRDÃO PECULIAR: RELAÇÕES DE
TRABALHO EM PERÍODO DE GUERRA

O

ano era 1943. O mundo encontrava-se em pleno conflito
bélico. A Segunda Guerra
Mundial foi marcada pelo
embate entre duas alianças
militares, os “Aliados” e o “Eixo”. O Brasil havia
ingressado na Guerra para auxiliar os "Aliados"
no combate. Naquele ano, enquanto milhares
de soldados perdiam suas vidas no front, em
terras brasileiras uma exportadora tinha como
empregado um brasileiro de cidadania alemã,
ex-combatente da Primeira Guerra pelo exército
alemão, e que, segundo relatos de testemunhas,
era um “germanófilo exaltado”, simpatizante do
nazismo. O receio da empresa para com o trabalhador levou o caso à Justiça.
A empresa entrou com pedido de autorização,
na Justiça do Trabalho, para dispensa do funcionário, por meio de um inquérito administrativo,
que, após a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), viria a ser regulamentado sob o título de
inquérito para apuração de falta grave, utilizado
nos casos de estabilidade dos diretores sindicais. O processo havia sido instruído em uma
junta de conciliação e julgamento, com vários
depoimentos de testemunhas.
O caso foi sintetizado no processo
CRT-177/43 e julgado pelo então Conselho
Regional do Trabalho da 1ª Região (CRT)
em 30 de abril de 1943, um dia antes da promulgação da CLT, época em que a Justiça
do Trabalho ainda não integrava o Poder
Judiciário. A demissão do empregado foi permitida pelo CRT e, como consta na decisão,
ele foi acusado de oferecer “perigo aos superiores interesses da defesa nacional”.
Conforme observaram o desembargador do
TRT/RJ Ivan Alemão e o pesquisador Diogo
Menchise, na edição 54 da Revista do Tribunal,
a princípio, o caso poderia ter sido assumido por
algum órgão no âmbito penal, já que o empregado não cometeu nenhuma violação contratual. Entretanto, a competência para a Justiça do
Trabalho apreciar a questão estava fundamentada no artigo 8º do Decreto-Lei nº 4.638, de 31
de agosto de 1942, que versava sobre a rescisão

de contrato com empregados estrangeiros de
nações com as quais o Brasil tivesse rompido
relações diplomáticas ou estivesse em estado
de beligerância.
Essa crônica, que na atualidade pode ser considerada peculiar, foi pinçada dentre os milhares de acórdãos já produzidos desde o início da
Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. A seleção
de histórias singulares como a do “trabalhador
nazista” faz parte de um Projeto Estratégico do
TRT/RJ, intitulado “Capítulos da Jurisprudência:
a evolução do pensamento juslaboral do TRT da
1ª Região”. Iniciado em 2015, ele tem por objetivo
criar uma metodologia para catalogar acórdãos
julgados no Tribunal entre 1941 a 1960, a fim de
mapear a evolução jurisprudencial e realizar
um estudo comparativo sobre as legislações
das diferentes épocas. A expectativa é que o
projeto esteja concluído até julho de 2019 e que
seu resultado forme um banco de dados que permita aos jurisdicionados realizar pesquisas de
melhor qualidade.

• Primeira página do acórdão referente ao processo CRT-177/43
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