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Domingo, 16 de julho de 1995 O GLOBO Niterói·•I9 

Palmas.· para .um • • pioneiro 
Fundador do TST e um dos autores da lei de greve completa 80 anos 

O
itenta anos, 15 fi
lhos, 47 netos, seis 
bisnetos e 11 li
vros compõem a 
biografia de Ge- -

raldo Bezerra de Menez~s. -
Mas há muito mais na vida 
deste advogado, morador de 
Icaraí, que comemorou seu 
aniversário há uma semana. 
Ele foi o flllÍdador do Tribu
nal Superior do Trabalho 
(TST), em 1946, e mistura sua · 
carreira profissional com a 
história das relações traba-
lhistas no Brasil. . 

Chrí: ;tina 

Geraldo e sua 
grande família 

Os .amigos e a grande famí
lia estiveram reunidos com o 
advogado Geraldo Bezerra de 
Menezes no último domingo, 
em um sítio em Várzea das 
Moças, para a comemoração 
dos 80 anos do patriarca. Um 
dos orgulhos de Geraldo é ter 
visto todos os 15 filhos forma
dos: quatro são advogados, 
um é engenheiro civil, um é 
médico veterinário, e as nove 
filhas são professoras, forma
das em faculdades de filosofia. 
Especial na sua vida é a mu
lher, Odete Pereira Bezerra de 
Menezes, com quem está ca
sado há 54 anos e que o acom
panhou em toda sua trajetória 
de pioneiro. 

Co:r_no presidente do TST 
por cinco anos, Geraldo tinha 
a função de julgar todos os re.
cursos apresentados pelos tri
bunais regionais,. também 
criados por ·ele. A carteita nú- . 
mero um do tríbunal é do ad
vogado que, aposentado, pre
fere manter-se afastado das · 
atuais discussões sobre traba
lho. Mas a paixão pelo tema 
se mantém: · 

O advogado Qeraldo Bezerra de Menezes com sua mulher, Odete, e os 15 filhos do casal 
- Ela é a grande compa

nheira da minha vida - diz. 
- Se pudesse voltar atrás, 

não mudaria :um voto . ou .sen
tença que tenha proferido. Tu
do foi feito com o mais alto 
sentido de justiça ..:..__ diz. 

Justiça e pioneirismo estão 
entrelaçados na vida de Geral
do, também ex-professor da 
UFF. O advogado é o autor do 
livro ·"Dissídios coletivos do 
trabalho e o direito de greve", 
o primeiro lançado no Brasil 
sobre o assunto. Amigo de 
Tancredo Neves, Geraldo foi 
convidado por ele·, então mi
nistro da Justiça, para ser 
membro dfl comissão que ela
borou J projeto da lei de gre
ve, na metade dos anos 50. Se
gundo ele, a atual lei de greve 
é baseada naquela da qual foi 
um dos autores. 

- Ele é um homem puro, 
inteligente e de muita inicia
tiva. Basta ver que com 29 
anos ele já era presidente do 
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Linha Italiana em fibra de carbono 
Brentoni com molas 

3 X R$18,66 
E MAIS: 

Multifocais Espace 
Orgânico Bco. 

R$ 39,90 

Aceitamos todos os cartões de crédito, 
c~eques pré-datados e crediário próprio. 

POLICE * VUARNET * STING * RAY BAN ; Completa linha de Armações e lentes 
Nacionais e Importadas - óculos de Sol O PREÇO MAIS BARATO DE NITERÓI 

486 OX2 66 ENTRY ã vista 
R$1.350, 

' 
Rua da_~onc~ição, 60- Centr~ LA Ocull' sta 

Gavrao Perxoto. 144 - I cara r r1l 
PABX 717·1919 
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espetacuto que n 
Pioneiro da televisão e das músicas para crianças, Carequinha comemora 

MARCELO DE MELLO 

show do bom 
menino tem 
que conti
nuar. George 
Savalla Go
mes vai co
memorar 80 

anos do jeito como tudo come
çou: numa apresentação hoje 
à noite, na Praça Zé Garoto, a 
poucos metros de casa, em 
Sã J Gonçalo. Afinal, o aniver
sário de George poderia ser 
convencional. Mas o do palha
ço Carequinha, jamais. Tanto 
que já teve até o lançamento 
de um livro semana passada. 

Nesse caso, o cidadão co-

mum tem que dar lugar ao pa
lhaço, já que George Savalla é 
um ilustre desconhecido. Mas 
o personagem de careca de 
náilon, nariz de chiclete e voz 
anasalada inaugurou a televi
são no Brasil, fez rir todos os 
presidentes de Getúlio Vargas 
a João Figueiredo, e foi pio
neiro em músicas infantis, 
com "O bom menino". 

George é aposentado pelo 
INSS, mas Carequinha faz 
shows. Os números são pare
cidos com os do Circo Perua
no, onde ele começou em)920. 
Nada contra novidades. E que 
o sucesso não faz o palhaço 
mudar de idéia. 

- Circo tem que ser mam
bembe. 

UMSERVIÇ9 
DE UTILIDADE PUBLICA 

DA FARMÁCIA APOLO. 

Saúde ao 
Pé da Letra. 

A automedicação pode ser muito prejudicial. 
Saiba porque você deve 

sempre seguir as prescrições médicas: 

* Medicamentos aparentemente inofensivos como 
analgésicos, antiácidos, laxativos, antitussígenos, 
expectorantes e vitaminas em excesso oferecem grave 
risco à saúde humana. 

* A interação entre os medicamentos, o álcool, o 
fumo e alguns fatores hereditários podem acelerar 
ou desencadear um processo de resposta no 
organismo culminando com problemas graves. 

* Manifestações alérgicas devem ser cuidadosamente 
estudadas pelo médico. 

* Não se esqueça que seu médico é sempre a pessoa 
mais indicada para esclarecer dúvidas sobre o que 
você pode ou não fazer durante um tratamento. 

FARMÁCIA Al?OLO 
Rua Marquês do Paraná, 255 - Centro 

Entregas a domicílio- 717-3135 

De 2a a 6a feira das 8 às 2lh - Sábado das 8 às l8h 
Domingos e feriados das 8 às l7h 

Aceitamos cartões de crédito 
Visa e Credicard e cheques pré-datados 

lOo/o de desconto em todos os medicamentos 

L ~------------------------------------~ 

Christina 

Nàriz de chiclete e careca de náilon caracterizam o personagem criado por George Savalla 
.. 

Palhaço nasceu depois de George 
George Savalla Gomes nas

ceu em 18 de julho de 1915, 
quando o Circo Peruano pas
sava por Rio Bonito, no Esta
do do Rio. Sua mãe, Elisa Sa
valla, se equilibrava no arame 
quando sentiu as contrações. 
Ele diz que é de Rio Bonito 
por acaso, mas não teve jeito: 
a Prefe~tura fez questão de co-

. loea.o seu nome numa praça. 
•· • ~Y;l:Cf palhaço Carequinha 

rwtslílli em 1920, em Carango
la, Minas Gerais. Seu padas
tro, Osório Partilho, colocou 
uma careca postiça no meni
no George e o maquiou. Em 
seguida, disse: "De agora em 
diante, você será o Carequi
nha". 

Quando surgiu a televisão 
no Brasil, seu nome já era um 
sucesso. Tanto que ele foi con
vidado para fazer o "Circo 
Bombril", que ficou no ar de 
1951 a 1964. Mais tarde, armou 
sua barraca nas TVs Rio, Ex
celsior e Continental: 

- No início, ficava sozi
nho, m -..s disse aos diretores 
que er: '· '"'l'5o ter crianças 
para te .a. do circo. 

Christina 

George Savalla já acompanhou Dalva de Oliveira ao violão 

No caminho do picadeiro 
para a televisão, fica o luxuo
so Circo Sarrazani, onde se 
consagrou. O convite para o 
Sarrazani veio numa apresen
tação no Circo Atlântico, em 
Niterói: 

- Como queriam contratar 
um brasileiro, os donos do 
Sarrazani, que eram estran
geiros, foram ao Atlântico e 
gostaram de mim. Eu fazia tu
do e ainda acompanhava Dal
va de Oliveira ao violão. 
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ao para á 80 ano~ 
. 

emora aniversário na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo, onde mora desde 1937 
' Marcos André Pinto/11-2-91 

Na Vrradouro, Carequinha representou o sonho de Dercy 

Marcos issa/30.11-92 Christina Bocayuva 

O palhaço na Assembléia Junto à faixa do cidadão 

Estilo mambembe na TV 
A pergunta é inevitável: se 

Carequinha foi pioneiro em 
músicas e programas infantis, 
por que não ficou tão rico 
quanto quem veio depois de
le? Uma das razões é simples: 
o artista de circo não se adap
tou às técnicas mais moder
nas de televisão. 

Enquanto improvisava ao 
vivo na extinta TV Tupi, o pa
lhaço se sentia em casa. Mas 
quando foi obrigado a se com
portar como um apresentador 
de televisão, o resultado não 
foi mais o mesmo. 

- Eu fazia uma graça e a 
criançada se acabava de rir. O 
diretor do programa pedia 
que eu repetisse mas aí as 
crianças já não riam mais da 
mesma maneira. Ficava irri
tado - conta o palhaço, que 
era o apresentador do "Mun
do da Criança". 

Por causa de "O bom me
nino", de Altamiro Carrilho e 
Irani de Oliveira, o palhaço 
percorreu o Brasil mais de 30 
vezes e foi a Portugal, descen
do do avião caracterizado. Ins
pirada nos conselhos dados 

por Carequinha às crianças 
na televisão, a música vendeu 
mais de dois milhões de dis
cos, segundo seu intérprete. 
Mas o dinheiro recebido cor
responde apenas a 60 mil có
pias. 

Com 25 long-plays e 184 
compactos gravados, Carequi
nha participou de filmes e re
cebeu na Itália o título de Pa
lhaço Moderno do Mundo, em 
1964. Nada disso foi capaz, no 
entanto, de mudar seu estilo 
mambembe, com alvaiade 
(tinta branca), vaselina e pó 
compa'cto no rosto. Isso sem 
esquecer do talco, para não fi. 
car melado como "palhaço de 
parque". 

Se não ficou rico, o palhaço 
teve o reconhecimento em ho
menagens: nomes de escolas, 
de faixas do cidadão, títulos
concedidos pela Assembléia 
Legislativa e Câmara Munici
pal do Rio ou lugar de desta
que numa alegoria daVira
douro, em 1991, já que o sonho 
de infância de Dercy Gonçal
ves, protagonista do enredo, 
era trabalhar no circo. 

Otimismo fora do picadeiro-· 
F UTURO DO CIRCO -

"Enquanto houver 
criança, vai haver circo. Os 
circos que se apresentam na 
Praça Onze, no Rio, têm um 
público de mais de quatro 
mil pessoas nos fins de se
mana. Em qual teatro acon
tece isso?" 

Christina 

• NETOS E BISNETOS·
"São muito levados. Só não 
me colocam de cabeça bran
ca porque r:Vlto o cabelo." 
• OUTRGS.PALHAÇOS
"Existem três que eu reco
nheço como grandes: Arre
lia, PioJ_him e Chicharrão." 
• SAUDE - "Ainda dou 
cambalhotas e não sinto 
nem dor de dente, porque 
uso dentadura. Como moro 
perto do cemitério, quero ir 
a pé a~o meu enterro." 

Com o bisneto Tito, seu sucessor, e a neta Stephanie 

• SAO GONÇALO
"Vim para Gá em 1937 e mo
ro na mesma casa desde 
1943:· Já tive oportunidades 
de me mudar, mas não saio 
daqui por nadél." 
• TELEVISAO - "Está 
muito re~etitiva. -Os apre-

sentadores fazem as mes
mas coisas. O que falta é 
circo. Não o grandioso, mas 
o mambembe." . 
• SUCESSOR - "Meu bis
neto, Tito, de 3 anos, que fi
ca dizendo que é o Carequi
nha." 
• FAMÍLIA - "Só um dos 
meus filhos não mora comi-

• 1.-.- u 

go. Vivemos juntos, como 
no circo." 
• DINHEIRO - "Vivo dos 
shows e da aposentadoria. 
Não fiquei rico porque ti
nha que dividir o dinheiro 
com o pessoal que trabalha
va comigo." 

Continua na página seguinte 

· ·""· 

Conforto Equipe 
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Continuação da página ant&rior 

APLAUSOS UNÂNIMES DOS COLEGAS ARTISTAS 

- Dercy: "um grande artista" 

"O 'Circo do Carequinha' 
deu origem a todos os progra
mas infantis que vemos hoje 
na televisão. Nele, Carequi
nha dançava, cantava, fazia 
humor e ainda dava ensina
mentos às crianças. Carequi
nha é um palhaço moderno, 
que emociona o público há 
duas gerações." (Renato Ara
gão, humorista) 

"Carequinha é a coisa mais 
linda desse mundo. É o meu 
palhaço. Quando ele tinha 
programa na televisão eu não 
perdia um e lembro que os 
meninos viviam tent;mdo imi-

•. ~ tar a cambalhota dele. No pri
- meiro aniversário da minha 
_filha, Luana, eu realizei meu
~ sonho de infância e contratei 
o ~ dele para se apresen
tar. É claro que a festa foi pa-

- INFORME PUBLICITÁRIO 

Arrelia é o amigo paulista 

ra mim também. Eu o consi
dero um fenômento de juven
tude e espero que ele continue 
a fazer bem a outras crianças 
como fez a mim." (Beth Car
valho, cantora) 

"Carequinha é um grande 
artista, mas foi esquecido. Só 
agora que ele está velho é que 
foram lembrar de homenageá
lo. Deveriam ter lembrado de
le antes. Infelizmente, hoje só 
se dá espaço a meninas boni
tas, mesmo que não tenham 
talento." (Dercy Gonçalves, 
comediante e atriz) 

"Considero Carequinha um 
patrimônio nacional, da hu
manidade e especialmente do 
município de São Gonçalo. Te
nho o maior carinho por ele, 
como não poderia deixar de 
ser. Ele já foi homenageado no 

Para Renato, um pioneiro 

início do meu governo e agora 
vai ser de novo, com o show 
de reinaguração da Praça Zé 
Garoto, a principal da cidade. 
Não é favor ~enhum e sim 
uma obrigação." (João Bra
vo, prefeito de São Gonça
lo) 

"Sempre gostei muito do 
Carequinha. É um grande 
companheiro e tem um gran
de público no Rio de Janeiro. 
Não nos vemos mais porque 
eu moro em São Paulo, mas 
ele tem um C~Jnigo aqui que 
sou eu. Ele merece a amizade 
de todos os artis*as. A última 
vez em que estivemos juntos 
foi numa gravação de 'Os tra
palhões', quan<lo ele cantou 
uma marcha .minha. Foi mui
to engraçad~' (Arrelia, pa
lhaço) 

Você só tem três meses para morar bem 

\ 

F
altam apenas três 
meses para a conclu
são do Residencial 

Reserva Aruã, o mais ex
élusivo loteamento na 
Praia de Charitas, com
posto de oito ruas e 3.280 
metros urbanizados. Em 
outubro, portanto, Niterói 
receberá um dos mais 
belcs empreendimentos 
realizados, com lotes a 50 
metros da praia e um 
padrão de construçã.o in
ternacional: só serão per
mitidas residências com, 
no máximo, dois pavi
mentos, ocupando 50% 
da área do terreno. O 
condomínio contará, ain
cla, com segurança, praça 
com ciclovia e 3 mil me
tros quadrados de jar
dins, além, é claro, de 
toda a infra-estrutura bá
sica de água, luz e esgo
to. 

Paralelamente à proxi-

midade com o mar os 
moradores do Residen
cial Aruã vão também 
desfrutar da paisagem e 
do ar puríssimo da reser
va ecológica do Morro da 
Viração, 13 mil hectares 
declarados inalienáveis e 
indevassáveis pelo lba
ma, fazendo divisa com o 
condomínio. Vale a pena 

conhecer o. Residencial 
Aruã: aos sábados e do
mingos o empreendimen
to está aberto à visitação 
pública, com visita orien
tada por um engenheiro. 

Perco Engenharia e Em
preendimentos Imobiliá
rios. Tel: 622-1455 

Última rua a ser concluída do Residencial Aruã 

Domingo, 16 de julho de 1995 

Presidente envia telegrama 
A festa de aniversário de 

Carequinha começou com 
uma semana de antecedência. 
Terça feira passada, o palhaço 
foi ao lançamento do livro "O 
circo do Carequinha", de Ho
mero Tomaz Guião Filho, du
rante a cerimônia promovida 
pela Fundação Barão de São 
Gonçalo para conceder-lhe a 
medalha do patrono do muni
cípio. Em vez da careca e da 
maquiagem, George teve que 
vestir terno e gravata, já que 
até o presidente Fernando 
Henrique e seu vice, Marco 
Maciel, foram convidados. 
Eles não compareceram, mas 
justificaram a ausência com 
um telegrama de congratula
ções. Hoje, às 18h, na reinau
guração da Praça Zé Garoto, 
ele terá que decerrar a placa 
do playground George Savana 
Gomes. 

- Estou muito feliz. Afi
nal, eu inaugurei essa praça. 
Devo muito do que sou hoje 
ao incentivo dos moradores 
de São Gonçalo - lembra, 
com orgulho. 

Na festa de hoje à noite, 
Carequinha espera receber 
gente como Lorena Pacheco 
Charret, 5 anos, e Mateus e 
Lucas Gondim, de 7 e 5 res
pectivamente, filhos de anti
gos fãs. 

- Eu via o Carequinha na 

televisão e no circo e quando 
a minha mãe me mostrava ele 
na rua, sem maquiagem, não 
acreditava que fosse a mesma 
pessoa - diz a mãe dos me
ninos, a técnica judiciária Eli
zabeth Viviane Bastos Gon
dim, moradora de São Gonça
lo desde que nasceu, há 35 
anos. 

Durante uma sessão de fo
tos na Praça Zé Garoto, ela 
não resistiu e abordou o pa
lhaço, pedindo autógrafo para 
os filhos. Em seguida, chegou 
Lorena. Ou seja, o earisma do 
palhaço continua o mesmo na 
nova geração. 

Amanhã, Carequinha cru
za a Baía de Guanabara para 
ser homenageado, às18h, pela 
Confraria do Garoto, na Rua 
da Carioca. Terça, dia do ani
versário, a festa será em fa
mília. 

- Será a primeira vez em 
muitos anos que passo o ani
versário com a minha família, 
porque em geral eu trabalho 
-diz. 

A maratona do aniversário 
do bom menino termina com 
um almoço no abrigo Amor 
ao Próximo, na Rua Nilo Pe
çanha, em São Gonçalo, dia 
25. Ele espera descansar de
pois, mas não pode reclamar 
da agenda. Afmal, quem man
dou aprontar tanto? 

Temos frutas, verduras, legumes, laticlnios e cereais, e tudo 
mais da melhor qualidade. 

Aceitamos todos os tickets alimentação e cartões de crédito sem 
- acréscimo e mais: VR, TR, Fratello, Cheque Cardápio, Green Card, Blue 
Card, Alimentick, Cupom e cheque-refeição. 

Faça-nos uma visita e comprove. 

!d· 
MERCADO Rua Silvestre Rocha, 87 · lcaraí 

VITAL BRASIL (quase esq. da Av. Ari Parreiras c/ Rua Barros) 

t 
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Empregados travfstidos de pessoa jurídica 
Empresas forçam trabalhado a constitui rem firmas para prestar-lhes serviços 

M
uitas empresas estão 
obrigando o empre
gado a se transfor

mar em pessoa jurídica para 
continuar exercendo as mes
mas funções que desepenhava 
na condição de pessoa física, 
com o cumprimento de horá
rios, subordinação etc. Como 
a Justiça do Trabalho encara 
isso? Será uma fraude? 

Para o advogado Cleber 
Maurício Naylor, trata-se de 
simulação de contrato de so
cied~e, em efetiva relação 
de emprego, com nítido obje
tivo de frustar a aplicação da 
legislação trabalhista na es
pécie, o que tem remédio ju
r!íiico previsto no artigo 9o da 
~T. 

- Este artigo prevê a nu
lidade de todo e qualquer ato 
praticado com o intuito de 
desvirtuar, impedir, ou frau
dar a aplicação dos precei-

tos contidos no regr.amento 
consolidado. Afasta-se do 
caso, a da necess~ria compa
tibilidade das normas dos 
dois sistemas, que 
violentando na espécie, 
que a razão sociológica 
Direito do Trabalho se 
senta, sobretudo, no pres 
posto da hipossuficiência 
obreiro, de que decorre, 
cipalmente, a relatividade 
sua manifestação de 

a juíza Benimar Ra
mos de Medeiros Marins, da 
2a Vara do Trabalho de São 
Gonçalo, no Direito do Traba
lho, por força do respeito ao 
princípio da primazia da reali
dade, impmta o que ocorre na 
prática, muito mais do que 
por vezes resulta de docu
mentos. 

- O princípio ganha rele
vância em se tratanto de lides 

• o 

nas quais a relação de empre
go é dissimulada pela existên
cia de uma pessoa jurídica, 
constituída pelo trabalhador 
por imposição daquele que to
ma os serviços, em regra, es
senciais aos fins normais do 
seu empreendimento. No as
pecto formal, depara-se o jul
gador com figuras contratuais 
regidas pelo Direito Comum, 

ora estando a relação disfarça
da de empreitada, ora de re
presentação comercial, che
gando o t~mpregadór, até mes
mo, a fi urar como um dos 

sócios 1.'; seu real empre
gador. R r um lado, apresen-
ta-se o ontrato formalmente 
constih do, por outro, o con
trata-re lidade, caracterizado 
pelo q\~' efetiva e tacitamente 

se realiza - analisa. 
Para a magistrada, ao Po

der Judiciário cabe mais do 
que a mera instrumentaliza
çao da lei . Dele se espera a 
análise crítica das situações 
que lhe são submetidas, sem
pre com ênfase aos princí
pios que norteiam o direito, 
que se constituem na base da 
norma jurídica. 

- O presente comentário 
não comporta maior aprofu
damento sobre o tema, com 
análise dos traços essenciais 
do contrato de trabalho . Cer
to é, contudo, que estando 
eles presentes, impõe-se a 
declaração da nulidade . do 
ajuste textualmente estabe
lecido, tornando-se irrele
vantes os mecanismos utili
zados com o objetivo de 
obstar a aplicação dos pre
ceitos legais - finaliza a 
juíza. 

LEADER INVESTE NA FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS 

e...e._ague em até 40 dias 
S~ JUROS, com 

~Anuidade Zero. 

Acreditando e apostando na harmonia entre casa e trabalho, e com o 
objetivo de atrair e reter talentos, a Leader Magazine investe na família 
dos funcionários. A empresa, que tem a filosofia de investir em gente, seja 
através de treinamentos especiais ou técnicos, inovou e lançou há 4 anos 
o projeto "Mãos à Obra", que visa o patrocínio de cursos rápidos para os 
parentes de funcionários. É importante que o parente não precise investir 
alto no início, e possa ter um retorno financeiro a curto prazo. As vagas 
são para os parentes com idade acima de 16 anos. 

Alguns parentes já abriram salões de manicure/pedicura e de cabelei
reiro com o aprendizado nos cursos ministrados pela Leader, outros ofe
recem serviços de decoração de cestas, decoraç~o de festas infantis, 
bolas decorativas, congelados, topiaria, bijuterias, entre outros. Os 
cursos, totalmente grátis, são ministrados em locais próximos à sede ou 
às lojas da empres\ Antes de cada curso, é ministrada uma palestra 
sobre Empregabilidade, abordando assuntos como postura e profis
sionalismo. 

Niterói 
São Gonçalo 
Itaboraí 
Rio Bonito 

E recentemente, um novo curso veio juntar~se ao projeto, o curso de 
Sabonetes Artesanais, onde os parentes aprendem a fazer sabonetes de 
diversos tipos, ta~T~1anhos e modelos (ex. alecrim, erva doce, morango, 
formatos de estrel~s . luas, coração .. ) 

""A LE.AfJER MAGAZINE ACREDITA E TRABALHA 
NA BUSCJI DE UM MUNDO MELHOR PARA TODOS NÓS" 

LEADER MAGAZINE 
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AFAT defende volta 
do horário das 8h 
para todas as VTs 
EM REUNIÃO com advogados de todo o 
Estado do Rio, a AFAT defendeu a volta do 
horário de atendimento ao público, a partir 
das 8 horas, para todas as VTs, anteJ'f~Jrmen

!e conseguido pelo ex-Presidente da AFAT e 
Diretor-Tesoureiro da OABIRJ, Celestino da 
Silva Júnior, na gestão do Presidente do 
TRT, Juiz José Maria de Mello Porto. O 
Presidente da AFAT lembrou que na gestão 
do Juiz Luiz Carlos de Brito conseguiu que 
as varas do trabalho de todo o Estado desti
nassem um atendimento exclusivo somente 
aos advogados, entre 10 e 12 horas e a par
tir daí ao público. Inclusive, em atendimento 
a pedidos de centenas de colegas cariocas 
quando no exercício da profissão nas varas 
do antigo Estado do Rio. Terminavam as 
audiências cedo e eram obrigados a ficar 
mofando até as 12h. Essa vitória foi manche
te no AFAT Notícias. Por não ter sido revo
gado, o horário permanece, agora reduzido 
em uma hora devido ao expediente de 11 ho
ras para o público estipulado pela talentosa 
Presidente Ana Maria Cossermelli, diante 
dos graves problemas enfrentados pela 
Justiça no momento. O atual horário provi
sório satisfaz e não há necessidade, portan
to, de se mexer em time que está ganhando. 

O DIRETOR da AFAT Afonso Feitosa 
assumiu a presidência do Conselho 
Deliberativo do Clubfédos Advogados de 
Niterói, em cerimônia na Casa do 
Advogado, comandada yelo Presidente 
Reinaldo de Almeida. E integrado por 
Homero Vianna Júnior, Gilmar Francisco 
de Almeida, Arialdo dos Santos Viana, 
Schubert Ribeiro da Silva, Edgar Ferreira 
de Souza, Iracema Rizzo Lugon, Nélson 
Fonseca (conselheiro da AFAT), Clélio 
Ramos de Farias, Maria Aparecida Vieira 
da Silva e Wombeles Matozinho Curis. 
Foram homenageados Júlio César 
Mulatinho Neto, Paulo Roberto MagnmlJ 
Chemicharo, Amandio Flávio Bessa, 
Willian Dias da Silva, Jader Barbosa Felix, 
Carlos Alberto Afonso, Edmar Simões 
Moraes, José Carlos Saad e Celuta 
Cardoso Ramalho. Presentes o Presidente 
da AFAT e o Vice, Reinaldo Dias. _____ ...... ..... 

VTsdoRio 
A PRIMEIRA instância da Justiça do 
Trabalho do Rio já tem local próprio para suas 
instalações, informou o Presidente do TST, 
Ministro Francisco Fausto. Lembrou que até o 
fim do ano as 74 varas do Tr alho e as 8 futu
ras unidades já estarão fun nando no prédio 
da RFFSA, na Av. Presid e Vargas. Para ele, 
"a facilidade de acess os trabalhadores às 
varas revela que foi en ntrada a melhor solu
ção para o problema". 
O PRESIDE~E da AFAT, Antonio José 
Barbosa da s· , discorda dessa solução e 
alertou as aut · dades federais para o perigo 
de as varas do trabalho no Rio funcionarem 
naquele prédio na Central do Brasil. Segundo 
ele, a área é considerada perigosa e contabili-. 
za altos índices de assaltos. "Centenas de 
acordos são pagos diariamente e os reclaman
tes se tomariam alvo fácil. Muitas empresas 
costum~agar os acordos na Justiça do 
Trabalho dinheiro e em cheques em quan
tias elev as. O reclamante que for receber 

se tomari v~tima dos marginais". 
Gorues, Presidente da OAB/RJ, 

também nãl concorda com essa proposta e vai 
a ação civil pública contra o 

Governo ! eral, pedindo reexame da de
cisão. Ele z que a reforma custaria mais de 
50 milhões e demoraria ainda de quatro a cin
co meses. "É uma proposta absurda que preju
dica a todos. Este prédio, além de penhorado, 
está totalmente deteriorado. Já apresentamos 

• AO LADO dos netos, associados da AFAT, 
as irmãs Germana Maciel e Juliana Barbosa 
da Silva, e Artur Lemgruber Miranda de Souza 
e Flávio Junqueira Peralta, dona Regina 
Lemgruber Miranda comemorou seus 95 
anos, durante almoço servido pela banque
teira Sônia Regina, na pérgula da piscina da 
Fazenda Porto Velho, em Três Rios. Os convi
dados fora~recepcionados pela anfitriã. Ao 
apagar as v. nhas, a aniversariante, em boni-
ta palavras, estacou a importância do amor 
a Deus, da amizade e da união existente entre 
os membros de sua numerosa família, consti
tuída de seis filhos, 20 netos, 16 bisnetos, 
além dos agregados, no total de 68 pessoas. 
Falou ainda da figura saudosa do marido, o 
comendador elso Miranda. Emocionante, foi • 
quando todo cantaram a "Oração da 
Família", no c manchão ao lado do Rio 
Paraíba. Entre a presenças, o Presidente da 
AFAT e a Juíza rnadete Barbosa da Silva, 
Cláudia e Versado érgio Junqueira (secretá
rio de Transporte Sapucaia), Margarida e 
José Edilson Tavares de Souza (secretário de 
Agricultura de Sapucaia~egina Helena e 
Klecius Peralta (ex-presid da Câmara de 
Três Rios). • INDIO do Brasi rdoso. aniver-

ão em área onde a~ 
Uma delas seria a de se·utili

do prédio do Ministério da 
ao do TRT, que tem muito 

espaço e tlca próximo dos outros órgãos da 
Justiça que existem nessa área, acrescentan<;lo 
que 15 rnilt udiências.deixaram de ser feitas 

definição". 
a caminhada e o abraço ao 

1rganizado pelo Presidente da 
Gomes. Ordeira e em nível 
· de 1.500 advogados, juí

Muw~,;<L•Lct~, número nunca visto em 
exclusiva iniciativa de opera-

Para se avaliar a importância 
daRedeql~ 

fillnando. Octav10 cn 
Governo pela sua omissão na solução dos pro
blemas que atingem à Justiça do Trabalho e 
lembrou da insensibilidade das autoridades 
para o problema que atinge os trabalhadores e 
os advogados. A AFAJ' esteve inteiramente 
engajada nesse movimento, mobilizando to
dos os delegados regionais de 90 municípios 
fluminenses. 2- OCTAVIO e o Presidente da 
AFAT estão se desdobrando em conversas 
com autoridades em Brasília. Octavio já este
ve com Presidente do STF, Ministro Marco 
Aurélio, junto com o Diretor Secretário 
Adjunto da OAB/RJ, Antonio Vanderler de 
Lima, quando o ministro ocupava interina
mente a Presidência da República; o 
Presidente do TST, Ministro Francisco 

sarianL oi t:aado por quase 200 colegas 
durante jantar de adesão no Humgrau, em 
São Francisco. • MÔNICA e Juiz e escritor 
José Geraldo da Fonseca, membro do 
Conselho Pedagógico da ESAT-RJ, festeja
ram o aniversário do filho lan, em alegre festa 
no apartamento de lcaraí. • OS AMIGOS fes
tejaram os aniversários dos eficientes servido-

Fausto, e os Ministros da Casa Civil, Pedro 
Parente; do Trabalho, Paulo Jobim, f!' da 
Justiça, Miguel Reale Júnior, em busca de 
solução imediata para o pleno funcionamento 

25 anos 
de casados. • 
ELVIA e Aristeu 

Pessanha Gonçalves, ela membro do 
Conselho Pedagógico da ESAT-RJ, convidam 
para o casamento do filho Bruno com Luciana 
Peralta Silva, dia 21, na Capela Nossa 
Senhora das Graças, do Colégio São Vicente 
de Paulo, seguindo-se de recepção na 
Maison Cascade. Ela é filha de Sandra Maria 
e de Gilberto Seródio Silva. • A COLEGA 
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assaltos são freqüent 
~ Távola, e pelos Deputados nv""""' 
E e Alexandre Santos. 2- O 
~ OAB de Niterói, Índio do Brasil 

... .. ~ Subprocurador do Trabalho, B.i!:JN! •§ ~ ~ob?redo, en;ontr.ru:am-se com Pr~s~de~te 
· · • mtenno do Pms, Ministro Marco •urelio. In

dio pediu a ajuda de Marco 
solução do angustiante 
Justiça do Trabalho no Rio. 
RODA de fogo. Ninguém 
idade. Os assaltos, 
do dia, continuam acontecendtl 
está em pânico. É necessár 
medidas enérgicas para combalJ \E[l. al 
~o se pode dar 
~preciso fortalecer e 

1AB!RJ cobra solução para o TRTIRJ 

da Polícia na caça aos marginais. No atual 
contexto, as autoridades devem deixar de la
do a política e agir com rigor e sem contem
plação. A sociedade exige a tomada de posi
ção draconiana e fulminante, sem meia sola. 
Quem sabe se a instituição da pena de morte 
e da prisão perpétua reduziria o apetite san
güinário dos crinllnosos de todas as matizes, 
que não livrarn a cara nem de crianças, ido
sos e pobres? A coisa está preta, mesmo para 
quem gosta de usar as lentas cor de rosa. 
CAMPINAS - Moisés André Bittar foi ree
leito presidente da Associação dos Advogados 
Trabalhistas de Carnpinas. 

dro desta Justiça Especializada. Já o Presidente da 
da AFAT conseguiu o apoio para o restabeleci-
de mento pleno do Judiciário Trabalhista dado 
ato pelo Líder do Governo no Senado, Artur da 
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ela Coutinho Wanis casou-se com o Peixoto, recebeu o Título de Cidadão 
Costa, na Campista. Presente o ex-Presidente do TRT, 

Graças, do Juiz Alédio Vieira Braga, e o Delegado da 
Vicente de Pa' seguindo-se AFAT, Celino Pessanha Gonçalves. • A 

Maison Cascade, em São REFORMA do Poder Judiciário será debatida 
filhos dos advogdos Teresa dia 19 na OAB/RJ pelos Juízes Leonardo 

Wanis e de Cid Mary e médico Borges (da 18a VT do Rio), Willian Douglas e 
da Costa. • OS ASSISTENTES Alexandre Abraão, promovido pela Ematra e 
Estado do Rio movimentaram ESA-RJ. • A COLEGA Vera Sixel, da 
do Merlin Copacabana Hotel, Delegacia do Trabalho de Niterói, fez palestra 

de adesão, organizado pelo na Universo sobre as principais controvérsias 
associação, Antonio Belarmino no Direito do Trabalho. Foi um sucesso. • O 

comemorava 39 anos ASSOCIADO Vereador Alzimé Cunha canse
e durante o encontro foram guiu aprovar na Câmara de Niterói projeto 

o Procurador Geral do criando a Semana do Defensor Público, em 
a, o Deputado Woliney maio, com a realização de palestras e deba
~ Estado~cos.• O ASSOCIADO Luciano Tolla • 

Governo Anthony Garotinho, Fernand~ a presidêncim tuto de 
Willian, Hugo Leal e Augusto Ariston. O traba- Previdência do Estado Janeiro 
lhodesenvolvidopelaAFATnoEstadofoides- (lperj). Sua irmã, a Diretor e ~tos da 
tacado pelo assistente jurídico Adernar Reis, à AFAT, Fernand,o To lia, representou a 
frente do cerimonial. Presentes o Presidente Presidência. • JA CIRCULANDO a mais nova 
da AFAT, os Deputados José Távola, Paulo revista de Niterói. Trata-se de "Freedom", da 
Ramos e Sivuca, o Juiz Henrique Oliveira querida jornalista Maria Júlia de Aqui no. 
Lima, José Belarmino Sobrinho, Nelson 
Prado, Acir Carvalho, Marcos Tayah. • CAM-
POS - O Juiz e professor da UFF, Guilbert 

.l 

AFAT é duplamente homenageada 
NUMA só noite, o Presidente da AFAT 
recebeu duas homenagens pelos serviços 
que a entidade vem prestando aos advoga
dos, ao . Direito e à Justiça do Trabalho. 
Um titulo de Benemérito do Estado do 
Rio, da Assembléia Legislativa; e placa de 
prata do Info ~tivo Fórum. Foram por 
iniciativas do D tado Albano Reis e do 
Tabelião Gilson · os Sant' Anna, titular 
do 1 o Distribuidor Niterói e presidente 
do jornal. As comendas foram entregues 
pelo deputado e pelo cole~osé Ribamar. 
Garcia, diretor da AFAT orregedor da 
OAB/RJ, durante as com orações do 
terceiro aniversário daquele informativo. 
O Conselheiro da AFAT Fernando Dias 
também foi homenageado pelos relevantes 

• trabalhos que sempre realizou em favor 
dos direitos dos cidadãos e do estado 
democrático. Além deles, o Presidente do 
Tribunal de Justiça, Desembargador 
Marcus Faver; Adroaldo Peix&1to, Léo 
Barros Amada e Paulo Lemos de \Imeida. 
Entre as 200 presenças, o Prels;dente da 
OAB/RJ, Octavio Gomes; Diretor 
Tesoureiro OAB/RJ, Celestin da Silva 
Júnior; o Diretor Tesoureiro d, CAARJ, 
Eduardo de Almeida; os Pre, dentes da 
OAB de Saquarema, Reginãldo José 
Vieira, e de Mendes, Nélio da Rosa Brum; 
o ex -Presidente do TRT, Juiz Alédio Vieira 
Braga; Juíza Bernadete Barbosa da Silva, 
o Vice-Presidente da AFAT, Roberto 
Ferreira de Andrade, os Conselheiros da 
OABIRJ, Geraldo Bezerra de Menezes e 
Manoel Garcia; Conselheiro da 
OAB/Niterói, Alexandre Bezerra de 
Menezes, Representante do IAB, Manoel 

Martins; o Vice-Corregedor da OAB/RJ, 
Celestino da Silva Neto; o Presidente do 
Clube dos Advogados de Niterói, 
Reinaldo de Almeida; Diretor da ESA de 
Niterói, Lionil da Silva Melo; os ex
Presidentes da OAB de Niterói, Mareio 
Pacheco, Vargas Vilas, e de Araruarna, o 
Vice-Cônsul de Portugal no Brasil, Lúcio 
Azevedo; ex-Presidente do Clube dos 
Advogados de Niterói, Cleber Fonseca; o 
Vice-Diretor da Faculdade de Direito da 
UFF, Carlos Vaz; ex-Prefeito de Niterói, 
José Pitombo; ex-Presidente da Câmara de 
Vereadores de Três Rios, Klecius Peralta; 
os tabeliães Heloisa Prestes e Márcio 
Braga~s jornalistas EsteJa Prestes, Maria 
Júlia de Aquino, Wilson Magalhães e 
Inaldo Batista, os colegas Beethoven 
Cavalieri, Fábio Rocha, Paulo Roberto 
A?:evedo dos Santos, Hugo Baranda Filho, 
Maria Tereza Pedroso, Alexandre Mmtins 
Flexa e Fernando Neri. 
A PRESIDÊNCIA da AFAT recebeu a 
cordial visita o ex-Procurador-Geral da 
Universidade de Brasília, Sérgio 
Muylaert, autor do livro sobre "O Art. 618 
da CLT: possibilidade e limites às mu
danças", com apresentação do ex
Presidente da OAB, Marcelo Lavenere 
Machado. Em objetivo comentário, con
siderou o artigo um "estelionato com o 
nome de flexibilização do direito do tra
balho, por permitir que as condições 
voltem a ser ordenadas pela lei da selva". 
A obra é muito boa e merece ser lida. Ele 
elogiou o trabalho desenvolvido pela 
AFAT. 
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DATAVENIA 
GERALDO BEZERRA DE MENEZES, FILHO 

Um pouco de prudência 
Falta prudência aos donos do poder 

ao tratar a Justiça do Trabalho como se 
fosse um dado menor no complexo 
social. 

Não pode ser assim. É contra-senso 
demais em prejuízo de direitos legíti
mos do trabalhador, invertendo-se 
valores, sobrepondo-se, enfim,· a 
suposta estabilidade econômica à pró
pria estabilidade social. 

Vale ressaltar que a Justiça do Tra
balho não foi instituída para servir às 
classes produtoras, mas para integf!r à 
sociedade milhares de trabalhadores de 
todo marginalizados. 

Com efeito, é na igualdade jurídica 
sob a tutela do Estado que se encontra 
o equilíbrio da evidente desigualdade 
entre patrão e empregado. Sob a tutela 
do Estado, reafirmo. No juízo clássico, 
o Direito do Trabalho visa a compensar 
com a superioridade jurídica a inferio
ridade econômica do trabalhador. 

Evidentemente, os direitos sociais 
de proteção ao trabalhador devem ser 
preservados enquanto direitos funda
mentais da pessoa humana. 

Está havendo, no entanto, secular 
regressão. Ousam os autoritários res-

suscitar o liberalismo extremado que 
marcou o século XIX, retirando a defe
sa do bem comum da ação do Estado, 
usurpando-o, portanto, d~e· objetivo 
essencial. Olvidam a Paz , cial, obje
tivo último do Direito d rabalho e 
sua Justiça. 

Sob essa ótica, tudo tem sido feito 
para rasgar osi d'r itos sociais histori
camente conquis dos pela classe tra
balhadora. Tud em sido feito, corno 
lembra o douto Fábio Konder Compa
rato, para reduzir o trabalhador "à con
dição de mercadoria, de mero insumo 
no processo de produção, para ser ulti
mamente, na fase de fastígio do capita
lismo financeiro, dispensado e relega-· 
do ao lixo social corno objeto descartá
vel" ("A 4 firrnação Histórica dos 
Direitos Humanos", Ed. Saraiva, 1999, 
pág. 22/23) Sob essa ótica, enfim, 
tudo tem sidl feito para fechar as por
tas da Justiç~~o Trabalho. 

Daí, explii1-se, sem reticências, o 
colossal descf o do poder público com 
a Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro, 
que se encontra desde fevereiro de por
tas fechadas, em frontal violência ao art. 
5°, XXXV, da Constituição Federal. 

••• 
CONSTRUCÃO CML - "Se se consuma o 
fato de um leigo, em situação adminis
trativamente irregular, construir a casa 
própria, está ele substituindo um 
empreendedor de atividade profissio
nalizada e incrustada no campo das ati
vidades sujeitas à legislação do trabal
ho. Substituindo-o, diretamente, torna
se ele empreendedor e passa a correr 
os mesmos riscos (d~natureza econô
mica) que normalmente se corre no 
exercício dessa atividade e a responder 
pela situação dos empregados" . TRT-1 a 
Região, 5a T, R0-2929/00, Relatora 
Juíza Doris Castro Neves, decisão por 
maioria (DO-RJ, Parte 111, fls. 112, de 
9/1/02) . 

PSEUDO-GOOPERATIVA - "Não basta O 

nome 'cooperativado' para que o traba
lrador se enquadre no art. 442 da CLT 
E necessário que exista a affectio socie
tatis, caracterizadora desse tipo dee 
relação. E ainda que se trate de verda
deira cooperativa na qual as pessoas 
do mesmo ramo e nível se organizém 
para prestarem serviços para si ou para 
terceiros. Afastan~-se a empresa 

dessa finalidade, para simplesmente 
arregimentar pseudo-associados, com 
o fim de prestar serviços em favor de 
terceiros, de forma subordinada, resta 
configurada a fraude, afrontando a 
legislação trabalhista, devendo ser 
reconhecido o vínculo empregatício 
diretamente com a cooperativa" . TRT-1 a 
Região, 2a T, R0-18822/99, Relatora 
Juíza Aurora Coentro, decisão unânime 
(DO-RJ, Parte 111, fls . 134, de 10/1/02). 

PRAZO PARA ~~ACÃO SOBRE CÁLCULO 
-''A concessa de prazo para que as 
partes se manifestem sobre os cálculos 
elaborados pelo contador constitui 
faculdade do juiz, conforme deflui da 
redação do § 2° do art. 879 da CLT A 
não abertura deste prazo não configura 
cerceio ao direito de defesa das partes, 
vez que, nos ter s do § 3° do art. 884 
da CLT, qualque impugnação com 
~!ação à sentença e liquidação pode
rá ser por ocasião d' apresentação dos 
embargos à execuçã ". TRT-1 a Região, 
4a T, AP-4535/01, ReJa Juiz Célio Jua
çaba Cavalcante, decisão 
(DO-RJ, Parte 111 , fls . 157, 

e-mail para esta coluna: gbm@microlink.com.br 

CCPs violam lei ao aceitar 
FGtS ser pago sem depósito 
C omi. de Conciliação Prévia es- tade. Dentro desse cenário há, ainda, a cons-

tão ndo acordo envolvendo o tatação que algumas comissões funcionam 
pagamento do FGTS e da multa res- desautorizadamente, isto é, sem o devido 

cisória diretamente ao empregado. Esse respaldo em instrumento coletivo de traba-
acordo viola o ~!!o 33 da Instrução Nor- lho, ou expirada a vigência deste, sem a 

diz que esses valores competente ratificação nos instrumentos 
quitados. Portanto, o coletivos subseqüentes. O gravame se acen-

à cobrança, inde- tua quando tais comi:;sões formalizam acor-
geral do contra- dos não detendo a representatividade da 

umw;uwu eivado de irregu- categoria profissional- analisa. 
válido? Acre- Como conseqüência imediata, são produ-
fiscais Márcia zidos inst:mmentos eivados de inúmeras irre-

e Cíntia Ameira Bibia- gularidades, entre estas o pagamento direto 
e chefe-adjunta ~balhador de parcelas correspondentes 

~tor de Rd9?8es do Trabalho na subdelega- ao FGTS de todo o período traba~do e o 
cia do Trabalho em Niterói. decorrente da rescisão, acrescenta Cíntia. 

Segundo Márcia, observa-se um crescen- -A Lei no 8.036/90 diz que o percentual 
te número de rescisões contratuais que, rotu- de FGTS devido pelo empregador deve ser 
ladas de litigiosas, infringem o procedimen- depositado na conta vinculada do trqbalha-
to previsto no artigo 477 da CLT, sendo sub- dor até o dia 7 do mês subseqüentâ ao 
metidas de pronto à apreciação das CCPs. vencido. Ressalte-se que o artigo 26, ~rá-
Verifica-se, também, o flagrante despreparo grafo único, da mesma lei, impõe que nas 
dos conciliadores, seja no conhecimento da reclamatórias trabalhistas que objetivam o 
legislação trabalhista e dos cálculos a ela ressarcimento de parcelas relativas ao 
correspondentes, seja no que tange ao domí- FGTS, ou que, direta ou indiretamente, 
nio de técnicas de mediação. impliquem esta obrigação de fazer, o juiz 

- É notório que o trabalhador muitas determinará que a empresa sucumbente 
vezes não tem a exata noção sobre o que sig- proceda ao recolhimento imediado das 
nifica este departamento extrajudicial, con- importâncias devidas a tal título. Com efei-
fundindo suas atribuições com as da Justiça to, os débitos fundiários não podem ser qui-
do Trabalho e com as do Ministério do Tra- tados diretamente ao trabalhador, quer na 
balho, não sabendo dimensionar quais os vigência do pacto laboral, quer na rescisão, 
efeitos oriundos de um ajuste celebrado. ainda que operada na Justiça do Trabalho ou 
Assim produzem atos de renúncia consenti- no âmbito das CCPs. Entretanto, apesar do 
da, motivados pela ignorância de informa- imperativo, verifica-se freqüente descumpri-
ção e pela necessidade econômica, que mento deste preceito - denuncia a fiscal 
implicam mácula de manifestação da von- CíntiaBibiani. (continuanaÍI' 7) -+ 
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R: Cel. Moreira Cesar, 29':3 llcarafl Nitef6i 
R. Aurelino Leal, 41 /43 (Centro) Niterói 
R~ Vise. ·do Uruguai, 380/382 (Centro) Niteró.i 
R."Nil o Peçanha, 18 (Rodo) S. Gonçaló 
Av. Cardoso Moreira, 264 ltaperuna 

'----R. Marechal Floriano, 73 Miracema ______ ..,. 

~ Na revelação de seu FILME COLORIDO, nós lhe 
oferecemos um ÁLBUM DE PRESENTE. 

REVELAÇÃO DO FILME ..................... Cr$ 16,50 
Foto 7x10 .............................................. Cr$ 5,20 
Foto 9x9 ................................ .. .............. Cr$ 5,20 
Foto 9x12 .......................... .................... Cr$ 5,80 
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lig 
Secretaria 
Maria Luiza C. Machado 

Redação 

~ 

EDITORA E 
I;_>ISTij,IBUIDORA 
EXITO LTDA. 

Av. Amaral Peixoto, 55/606 
Tel.: 719-13,70 

Impressão 
Diretor Editora Mory Ltda. 
Fernando Marcondes Ferraz Rua do Resende, 65- Rio 

A Diretoria não responde 
por opiniões emitidas 
em artigos assinados 

( Dét•io Marn~ . _ . J 

lgnácia~ lgnácia 

lgnácia, lgnácia. 
Teria sido a primeira mulher a me despertar 

para o mundo. Aos doze anos, a minha curiosidade 
beirava a efervescênéia dq sexo, se bem que a 
temperatura nu rica atingia ·o ideal: naquela idade, 
naqueles tempos, a "onda" era outra. Uma delas, 
o futebol, que me t·1)mava o tempo todo. Ademais, 
prevalecía a opinião dos mais velhos de que tudo 
tinha a sua hora d e acontecer. 

E veio o dia do chamado. Do encontro com 
a moça, vizinha de fundos de quintal. Apanhou-me 
no alto do muro, às voltas com um gato, dizimador 
do meu quintal, de meus canários, e do casal de 
porquinhos-da-índia, que punha cria no mundo 
como quem nada tem a fazer senão isso. A imagem 
que ela teria tido de mim, naquele momento, o 
gato fora de seu ângu lo visual, era de que eu passava 
em revista o seu pequeno mundo, a sua janela, o 
seu quarto. Nada po·dia 'prever o contrário. Um 
menino em cima do muro - oh! maledicência -
boa coisa não estaria fazendo. E boa coisa não 
estava fazendo mesmo. Não o que ela pensava, na 
sua intuição de mulher. o gato, esse sim, era o crivo 
de minha ira, o destempero de minha atitude: em 
cima 'do muro, eu desvendava o santuário daquela 
moça. O q uartinho dos fundos da casa, a janela 
com co rtinas de rend inha, o jardim com floridos 
mal-me-q ueres e samambaias-choronas, o gato longe 
da li , os rT)eus o lhos devassando os arred ores. No 
seu sagrado di re it o de reclamar a liberdade íntima 
violent ada, ela argüiu-me, demonstrando a mi nha 
insensatez : 

- O que é que você perdeu aqu i? Se não tem 
o que fazer, porque não procura co isa melhor do 
que espionar os outros? 

Naquela de ex plicar o 1nex pl icável , ach.e1 
melhor bater em reti rada e tentar um acerto de 
contas naquela t arde, em sua porta, que a moça era 
minha conhecida c co m os vizinhos a gente de_ve 

manter sempre um clima de cordialidade. Isso para 
não complicar a minha situação, um tanto 
estremecida desde o dia em que arrebentei a 
vidraça da casa das Paivas. O inquérito familiar 
estava prova não prova a minha participação 
naquele futebol enfezado do domingo de Páscoa e 
a suspeição por delação e cagaço, recaía total e 
inap~)avJimente na minha figura. O castigo, como 
sempre, dependia do humor de meu pai: no mínimo 
ficaria sem os cabelos, raspados à zero ou, o que 
mais tem ia, usar camisola uma semana, após as 
aulas no Ginásio Sul-Mineiro. Alea jacta est, dizia 
o Zé Alfredo no seu latim de lambão. 

Um nome no fundo da memória. lgnácia. 
Éramos vizinhos de fundo de quintal. A minha 
casa ficava na rua da Estação, quase em fre nte ao 
Viaduto da Rede Mineira. A dela, descendo a rua 
da Cadeia Velha, junto ao Hotel dos Viajantes. A 
imagem, a foto, a miragem dos meus verdes anos. 
Descendo a rua, parei e pensei : "como tudo 
aconteceu tão depressa, a moça não terá tempo de 
me passar descomposturas." E fui em frente, 
disposto a me reconciliar com aquela moça. A sua 
voz não tinha a tonalidade agressiva das Paivas, 
aquelas no esmaecido correr dos anos, lgnácia, a -
tranquilidade das que vêem o mundo num visar 
de abertura ampla. Sabia disso, porque adivinhara 
na sua voz uma reprimenda de acolhida, de ter-me · 
como amigo, na sua solidão de janela de fundos, 
tão poucas vezes perceb ida nas ruas, na praça e nos 
ba iles. 

O nó dos dedos na madeira da porta, de 
dentro da casa a voz em compasso de espera: 

- · ~um instante, por favor". De lgoácia a 
resposta, o ressoar d e suas passadas no assoalho 
antigo, no me u íntimo a incerteza daquele instante, 
do quarto à porta de entrada o tempo imenso de 
espera. (continua) 

Relógios de Pulso Eletrônico, de Parede 
e Despertador. 

única loja especial.izada em consertos 
de relógios eletrônicos QUARTZ . 

ASSIST~NCIA T~CNICA ESPECIALIZADA 

- -----./· 

Av. Amaral Peixoto 286 lj 3 e 5 Ed. Palácio do Comércio 

\ 

CONFORTO COMECA NA. COZINHA 
• 

----r--. \ - -- ... -,--

COBAN 

'--- -......... - --

·---- '~---

Já vai longe o tempo em 
que a cozinha e ra lugar 
relegado pelos decoradores. 
Hoje é lugar de destaque na 
d ecoração da casa. 
A cozinha COBAN é bonita 
e funcional, planejada e 
projetada para seu conforto, 
com mil e uma novidades. 
• .Filtro Megazon-Filopur

Cuno etc. 
• pazinhas rústicas em 

madeira maciça. 
• Pisos especiais 

antiderrapantes. 

PROMOÇÃO DA SEMANA 
Forno e Fogão separados de fabric. Kent. 
8.000,00 

R. MARECHAL DEODORO, 155- TE L.: 719-3288 
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N<? 218 - Ano V - 10/07177 
Tiragem : 30.000 exemplares 
Circulação Semanal, Domiciliar 
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Classificado$ Imobiliários 
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CADERNO CENTRAL 
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Prisão aberta: o fim do ~ pesadelo? 

O jogo do bicho cercado e invertido 
I 
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A noite cigana continua rendendo 

Cecchetti lança livro na Pasárgada 
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LOJA NA MOREIRA CÉSAR 
APENAS Cr$ .400 Ml L 

........ o 

Vendemos p/entrega imediata com sinal 
de Cr$ 50 mil, saldo sem iuros e sem 
correção. Chaves ORCAL Rua Moreira 
Cesar, 174. Tel. 711-9062. · 

' . LOJA NO CENTRO 
APENAS Cr$ 340 MIC.. 
Vendemos e/entrega imediata. Sinal de 
Cr$ 17 mil com saldo em 25 prest. 
mensais sem juros e sem correção. lnf. 
ORCAL R. Moreira Cesar, 174 Tel. 
711-9062 

LUXO - MORE JUNTO AO CAMPO DE 
SÃO BENTO. 3 QUARTOS PRONTO POR 
Cr$ 900 MIL 
Primeira locação. Li~ing (2 amb.), 3 
quartos, 2 banh. soe., copa-cozinha, dep. 
completas e garagem. Financ. LETRA em 
até 15 anos. Atenç]o: Utilize seu FGTS. 
lnf. ORCAL Moreira Cesar, 174 Tel. 
711-9062 

VENTILADO, CLARO E COM VISTA 
DE TODA A BAIA 
Living (2 amb.), 3 quartos e/suíte (arm.), 2 
banh. soe. (decor.), coz. (arm.) dep. compl. 
e garagem. Primeira locação. Entrega 
imediata. Andar alto. Apenas 
Cr$ 1.120 mil. ATENÇÃO: TROCAMOS 
POR APARTAMENTO MENOR. Chaves 
ORCAL R. Moreira Cesar, 174 Tel. 
711-9062 

SEU APARTAMENTO EM ANDAR 
EXCLUSIVO DE FRENTE PARA O 
CAMPO DE SÃO BENTO 
Varandas, living, s. jantar, lavabo, 4 quartos 
sendo 1 suíte, 2 banheiros sociais, 
copa-cozinha, dep. completas e garagem. 
Edifício luxuoso com playground, interfone, 
facli. mármore, esq. alum., vidro fumée. 
MUITO IMPORTANTE: SEU 
APARTAMENTO VALE COMO SINAL. 
Chaves ORCAL- Moreira Cesar, 174 
Tel. 711-9062 

--;; 

-

ACEITA SEU IMOVEL 
COMO PARTE DE 

PAGAMENTO 

...... 

LOJA PARA ENTREGA IMEDIATA 
EM GALERIA REFRIGERADA 
COM SINAL DE Cr$ 17 MIL -
Vendemos em ponto excepcional idear 
para qualquer ramo de negócio. 
IMPORTANTE: FINANCIAMENTO 
CONTRATADO PELA LE'[RJ\~ ATÉ~ ~ 

.. 8 ANOS. Prestação Cr$ 8.600. Maiores 
informações: ORCAL R. Moreira Cesar, 
174 Ter. 711-9062 

QUADRA DA PRAIA 
3 QUARTOS COM SUíTE E GARAGEM 
Pres. Backer esq. Moreira Cesar. Aptos. de 
frente c/living (2 amb.). 3 quartos (suíte). 
2 banheiros sociais, copa-cozinha, dep. 
compl. e garagem. ATENÇÃO : 
ACEITAMOS SEU IMÓVEL COMO 
PARTE DE PAGAMENTO - UTiLIZE 
SEU FGTS NO FINANC. LETRA EM 
ATÉ 15 ANOS. lnf. no local ou ORCAL 
- R. Moreira Cesar, 174 Tel. 711 -9062 

MORE EM SÃO FRANCISCO -
RESIDÊNCIAS PRONTAS COM SINAL 
DE Cr$ 72.000,00 
2 pavimentos e/ varandas, living ( lajotão). 
s. jantar, lavabo, 4 dormitórios sendo 1 
suíte c/closet, 2 banh. soe., copa, coz., 
dep. compl. e garagem. Acabamento 
tradicional da INCASA. ATENÇÃO: 
ACEITAMOS SEU IMÓVEL COMO 
PAGAMENTO. lnf. ORCAL R. Moreira 
Cesar, 174 Tel. 711-9062 

COBERTURA DUPLEX DE FRENTE 
PARA O MAR. ENTREGA IMEDIATA 
COM 2 VAGAS NA GARAGEM 
Prédio de luxo. Living, s. jantar, lavabo, 
3 quartos sendo 1 suíte e/varanda, 2 
banh. sociais, copa-cozinha, dep. compl. 
Pav. sup. e/terraço bar e deck. 
TROCAMOS POR IMÓVEL MENOR 
VALOR. Detalhes ORCAL Moreira Cesar, 
17 4 T el. 711-9062 

FRENTE PARA O MAR - LUXO 
ANDAR EXCLUSIVO COM 4 QUARTOS 
E SUITE 
Vendemos na praia com hall, living, s. 
jantar, s. íntima, 4 quartos sendo 1 suíte, 
3 banh. sociais, copa-cozinha, dep. 
completa~ e garagem. Fjchada em mármore , 
concreto aparente, esq. alum. Pronto em 
julho/78. Atenção ACEITAMOS IMÓVEL 
MENOR VALOR COMO PARTE DE 
PAGAMENTO. lnf. ORCAL Moreira Cesar, 
174 Tel. 71.1-9062 

TOTALMENTE DE FRENTE PARA 
O CAMPO DE SÃO BENTO 
Varanda, living c/s. jantar, 4 quartos sendo 
1 sulte, 2 banh. soe. copa-cozinha dep. 
completas e garagem. Playground com salão 
de festas. Vende já com sinal de Cr$ 1 00 
mil. Financ. até 15 anos. ATENÇÃO : 
ACEITAMOS SEU IMÓVEL COMO 
PARTE DE PAGAMENTO. Chaves ORCAL 
Moreira Cesar, 174 Ter. 711-9062 

NO MELHOR PONTO DE ICARAf 
OTAVIO CARNEIRO, 89 EXCLUSIVO 
CIVARANDA, PISCINA, SUITE E 
GARAGEM- CENTRO DE TERRENO 
Living, c/s. jantar, 3 quartos, 2 banh. soe. 
copa-coz. dep. compl. e garagem. Fachada 
em concreto aparente esq. alum. e hall 
social c/pilotis elevado. Playground 
e/piscina e s. festas. Entrega em julho/78. 
lnf. ORCAL Moreira Cesar, 174 Tel. 
711-9062 

JUNTO A MOREIRA CESAR EM 
CENTRO DE TERRENO - QUADRA DA 
PRAIA. VARANDA, 3 QUARTOS COM 
SUITE E GARAGEM 
Living, s. jantar, 3 quartos sendo 1 suíte, 
2 banh. soe., copa, cozinha, dep. com.pletas 
e garagem. Entrega em março/78. 
ATENÇÃO: ACEITAMOS SEU IMÓVEL 
COMO PARTE DE PAGAMENTO. lnf. no 
local à Rua Miguel de Frias, 62 ou na 
ORCAL Moreira Cesar, 174 Tel. 711-9062 

R. Cel. Moreira César, 17 4 lcaraí Tel. 711-906 
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QUE TRABALHO 

NÃO FAZ MAL · 

A NINGUÉM 

QUEM PROVA 

É 

:ONALDO PONTES 

i-
Super animado foi o ' ' reiVI~r-party" de Ronaldo 
Pontes, que chegou ao "forty-five" com aparência de 
garotão. O que 'prova que t rabalho não mata ninguém. 
Acontece que faz esporte regular mente, às vezes 
vários, pelo menos um pouco de natação firme, 
depois de uma boa ginástica diária, em sua piscina, e 
golfe, pesca, caça submarina. Também gosta de 
dirigir a "Tutuila", uma lancha de 37 pés,de seu 
próprio ancoradouro até o late Clube do Rio, para 
ganhar tempo e dali seguir até o-consultório em 
Copacabana, mas, se pega um fim-de-se·mana livre, 
navega até Angra dos Reis, com a fam ília inteira -
Elaine, Marcia e Gisela, as filhotas, que são boas 
marinheiras e pescadoras. 

Mas, voltando ao niver-party do cirurgião plástico: 
sua festa fo i um sucesso. No amplo deck de madeira 
da piscina, os gruposooculavam e muitos 
permaneciam, pois a nóite estava quente, e a lua, uma 
1beleza. Dançava-se no andar de baixo, uma bossa de 
aproveitamento de espaço sob a piscina em que 

A GEN'fE AlMOÇOU, CONFRATERI\IIZOU 
E O ABEL LUCROU 

f\1~ rn~~IT'~ d~~~ q••zt.:--t: ~f~:ra, 6, :~t~ f; r--:":J.u l\:7 . ~ ·:;)..;;.~ 
• dois motivos de muita alegria: a visita do,

superior-geral dos lassalistas, Irmão José Pablo 
Basterrechea, e o almoço que o Curso de Atualização 
da Mulher promoveu. Com renda destinada à Praça 
de Esportes do Instituto Abel. Irmão Pablo iniciou 
·por Niterói sua visita às casas da congregação na 
América Latina. Etapa seguinte, para igual missão, foi 
Curitiba. · 

O Cam, que tem sede desde o início, há quatro 
ano7 no Instituto Abel, recebendo carinhosa acolhida 
e a melhor colaboração, demonstrou seu 
:reconhecimento, através da promoção. Que reuniu 
duzentas e dez mulheres, em alguns casos, 
representando três gerações: Margarida de Miranda 
Lima, a anfitriã, sua filha Maria Uma de Carvalho, 
que divide com Wanda Massiere Correa a 
responsabilidade da direção do Curso, e a neta, Maria 
Cristina de Carvalho Caparica. Um rosto de anjo, em 

· coloridos de louro, e corpo de manequim. 
Presença de Celina Moreira Franco, convidada a 

dar a partida para o almoço, "buffet" de Madalena 
Leite, que é aluna pioneira do curso e, como as 
demais da primeira turma (e quase todas continuam) 
foram as· patro nesses do almoço. Companheiras de 
mesa da "First Lady" do munic ípio eram Wanda, 
senhora Aldio Leite Correa, ele, o "premier" do . 
Governo Moreira Franco, Tuya Yamagata , Erica Hees 
Lopes e Regina Toledo Pizza Watzl. · 

O local do encontro feminino para almoço, com 
desfile de modas (só batas) , calçados da Kanguru, foi 
no vara!ldão e no jardim do palacete do Comendador 
Thomaz Lima, na Presidente Pedreira, que tem · siçfo 
local de tantas festas agradabilíssimas. Toalhas em 
tom mostarda, centros de mesa com orquídeas e 
esponjas amarelas - lindos! - depoi.s vendidos para 
reforçar a renda .. 

Temperatura elevada, constante neste início de 
julh.o, e assim m4ita gente antecipou a moda do 
verão, que tem-6.iêto ·njostrada na série de desfiles dos 
últimps dias. Vi. os do' Salão da Moda, no Hotel 
Nacional, para os quais o coleguinha J. T, de 

·Castro Alves me enviou convites. 

preencheu os intervalos;_ foi Kil~a Farias Mello, aluna. 
do Cam.' Josélia Pardal, outra aluna, e Wanda 
Massiere Corrêa, cantaram, gêneros e t imbres oem . 
d iferentes, calor dos aplausos most rando o agrado. 
Celi na Moreira Franco teve que se ausentar, por_ 
Õutros comprom1s~s. I ncluslve com seu bebê. 

ancoradouro, sauna. bar, ,·dega, buate se conjugam. 
Som-Nascente musicou. 

Jantar servido em me+-- ~as de amarelo cor 
dominante nos arra nJos d . ~rquídeas cer~adas 
de esponja~ (Fiorália). Cl,• '!.~?>~ '< ~,>t.JUe decora a 
casa em final de instalai_'Jt .~.oéou sua marca de 
classe nos arranjos para ll,.._Ocasião. Elaine e Ronaldo 
se repartiram bem entre pmtos amigos, as filhotas 
Marcia e Gisela reunind~ a parte os de s4a geração, 
quase todos colega~ do s.~lesianos. ' 

Cumprimentei, de ent ada, Sidney Latini e Alda, e 
logo chegava, com Marii.! ' ;gnez, Alfredo Souto de 
Almeida, um az da pu!:;!,\.idade. Terezinha e Ivo Zauli, 
que são praticamente de ::asa, chegaram cedo. Myriam 
e Milton Abirached. Jear .P. e Renato Garcia Justo, 
Erica e Al.;;des Lop~' .; ~ -:usa e Everardo Marques dos 
S?ntos, T'.lya e Ta l- " ~magata, Rubens Falcãq - o 
(..j ~~~~~:tcr ('"' r~",''. ~on .3z Uma Filho, Brigida e 
Domíci0 Fl >~rreto , P. '' . -t~endo para o aniversariante 
pastéis de Santa Clw a, ' · doce preferido de Eça de 
Queiroz, que não teria r rovádo nenhum melhor, e os 
assistentes do anfitríJo, us cirurgiões Everardo · 
Abramo, com Mary, e J;)sé Paulo Massiére, com 
Silvia. 

Da turma carioca, ch'!gando éom Maria Esther e 
Clovis Latini, Eliane e . ,Jarez Ma'ihado, mais Carlos 
Perry, no grupo aindél U iane e Cesar Nahoum. 
Giovana e Moriconi, Mçl·ly e Simão Droge, Vicente 
Galliez, sem Gilda por causa de gripe, Elza e 
Mariozinho de Oliveira,-Darcila e Luiz Bonifácio de 
Andrade, Arilda e Gerard Larra igotti, Jorge de 
Mattos, e muitos outrG5, porque foram mais de 
cento e cinquenta os ":_1uests". Houve quem se 
demorasse até às 4, ma~. às 7, Ror"ialdo Pontes já 
estava no Centro de Cirurgia Plástica. E não está fácil 
acomodar o trabalho para viajar em agosto até o 
Japão, para o próximo 2ongresso internacional de sua 
especial idade, com uma pretendida passada pela 
África, antes. 

PORCELANAS E FLORES 

Tem a chancela da Fundação de Atividades Culturais' 
a exposição "Porcelanas e Flores", abertura dia 15, 
continuando até domingo, 17, com funcionamento a 
partir das 16h. Pintura sobre porcelana, com temática 
a mais diversa, de Soraya Altenburg Odebrecht. As 
flores são da Florália. Combinação das mais felizes, 
essa de porcelana e flores, de parte o fato de ficar 
tudo em fam ília. 

Ao lado do noivo, o futuro médico Ro na ldo Couri 
Gismondi, a ,jovem arti sta, foca lizados no casamento 
de Sonia Abunahman-Nemer Matuck, que teve um 
maravilhoso décor da empresa criada por Rolf 
Altenburg, o avô de Soraya. 

COMO ANTIGAMENTE, NA PASÁRGADA 

Na livraria de Aníbal Bragança, o onto de encontro da 
inteligentzia niteroiense, quinta-f ' · lançamento de um novo 
livro de Paulo Roberto Cechetti. Como Antigamente tem 
capa de Rosa Ven Erven. O poetinha (diminutivo que se 
refere à sua juventude), matrfcula 002 do Centro . 
Educacional, conta reunir na noite de 15, quando 
autografará, contemporâneos como Ronaldo Goldoni, 
Achilles Reis (MPB-4), os irmãos Yamagata e lrota, Sandra 
Gonçalves, Lia Monica Rossi. Inclusive sua professora de 
Literatura portuguesa, Ciléa Garcia Mafra . . E Décio Mafra, 
marido dela: 

DE MÚSICA E TEATRO 

Termina hoje a curta temporada de Nana Caymi e Emflio 
Sant iago, em nosso Teatro Municipal , . acompanhamento· 
de um quinteto. O horário é 21 :OOh. Ingresso a Cr$ 40,00, 
Cr$ 30,00 para estudantes. Promoção da Fac. 

Ainda hoje, no Leopoldo Froes, a peça "No Princfpio era 
o caos? " , de Oscar Felipe, ex-ator paul ista que atualmente 
dirige peças teatrais. Direção de Roberto Frota, cenário -e 
figurinos de Arl indo Rodrigues, adereços de João Trinta - o 
artista que levantou a "Beija-Flor" 

-
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PinGO, 

• Em primeira mão : ali bem no comecinho da Estrada 
Froes vamos ter um restaurante de alta categoria. 
Baseada na presença de Michel à frente da casa, não 
tenho dúvida em abrir o crédito de confiança. Ele, que 
é francês, está vindo do Recife, onde instalou uma casa 
que recebeu cinco estrelas. 

• Registrada como Graziella Sylvestre Dela Coleta, 
ontem, aos 3 meses, recebeu o batismo a filha de 
Madlia e José Augusto, professores, os dois: ela; após o 
nascimento da primogénita, começa a lecionar Didática 
no Instituto de Letras da UFF. Padrinhos foram Salette 
e João Sylvestre, os avós maternos. 
• No 7/7/77, Fernando Eugenio Pereira da Silva 
Marcondes Ferraz completou (Jitimo "inta". Porque 
arredondou seu ano 39. Começou o dia recebendo 
presentes feitos pelos filhos, com mensagens lindas, e 
terminou com jantar só da famflia, no Le Templier. 

• Acompanhado de Marlice, a tilhota, que cursa Letras 
na USU, Dante de Lima Vianna viajando, hoje, para 
Mogi das Cruzes, SP, sede do li Encontro de 
Universitários. Relações Públicas e Humanas. na pauta. 
Terça, quem muda de idade é o primigênito de Neide e 
Dante, acadêmico de Direito Mareio Dias Vianna. 
• Continuando sobre boa gente de raiz itaperunense: 
dia 5, quem entrou em idade nova foi Osvaldo Elias 
,da Silva, que se dedica à clfnica geral. Do mesmo signo, 
e de 1 5/7. é o mano e colega Carlos Alberto, que 
escolheu a ginecologia/obstetrfcia. Ambos da equipe do 
Pronto Socorro da rua Joaquim Távora e do Sindicato 
dos Bancários. 
• Domingo, aproveitando o sol, em ltaipu, encontrei o 
psiquiatra João Aymler de Azevedo Souza, que levQu à 
praia os herdeiros. Na véspera, a fami1ia 
inteira, mais Edda- e Antonio Em flio Pancada, 

com Gigi, eram presenças animadfssimas na festa de 
Cislava e Leonidas Pereira. 
• Martha e Cislaine, as tilhotas do casal Leonidas 
Pereira, convidaram para a testa junina, em sua casa 
campestre de ltacoatiara, as colegas do Colégio Assunção. 
Roperto, filho de Dorinha e João Aymler, muito 
paquerado pelas garotas. 
e Cont inuando com a "geração-furacão" : o nome Ludi, 
da but ique jnaugurada sexta-feira por Wadma Poubel, 
.::";.;~ "m ,_,,, _,,~ de J udmila Abrailão. Trata-se do 
diminutivo carinhoso em famftta: LuorroHü t1"";;:_"' c 
estava uma graça. Vou mostrar foto. 
• Ligada ainda no jovem-guarda, registro que José 
Patrfcio Júnior seguiu ontem para Santa Maria Madalena, 
com um grupo de colegas do Salesianos: foram to rcer 

.Pelo colega Carlos Jemil, que concorre em mais um 
Festival de Poesia . Tirou um 1.0 e um 2.0 lugares, no 
último, de seu colégio. 
• De Dilma Barbosa de Mattos recebo convite para o 
casamento, dia 16, de seu filho José Ricardo, engenheiro, 
que leva Nilda ao altar da capela do Instituto Abel. Depois 
da bênção, a famflia do noivo recepciona no salão de 
festas do Ed. Solarium. 
• Casamento de Eliana Lima Souto e Eduardo Britto 
dos Santos Diz, sexta-feira, no Santuário das Almas, foi o 
acontecimento importante do fim-de-semana. Ele, 
arquiteto e ela,sprofessorinha da "Fernando Magalhães", 
filha do médico Nilson Coutinho Souto e de Margarida, 
·frequentando a Faculdade de Arquitetura. 
• Nair Wood adorando ser lojista (Galeria Serra 
Dourada). Na Bello's, alterna com Nairzita e os netos 
Hisbello e Elisa, mas, fora de seu turno, faz esticadas, só 
pela alegria do convfvio. Os da geração-furacão (ou 
geração-ligação? ) aparecem para visitar a vovó Nair. 
• Com Eliza Panza, no almoço feminino de 
quarta-feira, Wanda Dias, uma encantadora paraense, que 
é cunhada de Marcia, Panza de so lteira. Na mesma mesa, 
Elza Fontes e Stella Rosatti, fa lando sobre o próximo 
Encont ro Nacional da Amizade, em Fortaleza. 
• Mil ton Ai brached t ransferiu a Mário Picanço o 
comando do Rotary Clube de Niterói , perfodo marcado 
de excelente trabalho, no final em caráter de " blitz". 
para apoiar a Care . Na reunião festiva , muito notada a 
elegância de Vara Godoy, vestindo veludo, etiqueta 
Ja 'nela. 'Zz::==.---
• Amanhã, aniversário de Antonio, o proprietário da I 
Quindim. Uma data que vai ter comemoração muito 
especial, pois ele e Marlene também chegam às bodas de 
prata. 11 também é o dia de Geraldo Bezerra de Menezes. 
• lnternational Esthetic Center, brevemente abrindo as 
portas em I cara r, terá decoração programada pela Loggia, 
de Luiz Silveira Paiva Neto. Yarina Garcia foi lá, gostou e 
contr!ltou . ~ 

• Minha conterrânea La ir Fontoura - a gen te é de 
Campos dos Goitacazes - mudou de idade na sexta-feira, 
e, dar, o expediente de seu salão de beleza esticou, com 
~s homenagens. Muitas flores, champanha, música. 

• Josélia Pardal e Waiida Massiere Corrêa convidadas 
por Diléa Nascimento para integrar o coral dos 
Advogados. Fez a descoberta das colegas como cantoras 
durante o almoç'!_ de quarta-feira, só de mulheres. 

Adote uma árvore e, como ensina a sabedoria 
oriental , VARRA A SUA PORTA E A CIDADE SERÁ 
LIMPA. 

... 
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• Auditoras fiscais dizem que ajuste aceito por CCPs é nulo e pode gerar nova cobrança 

FGTS não ·deposi I do prejudica a todos 
A auditora fiscal Márcia Mi

randa lembra que o sistema 
do FGTS se destina ao 

fmanciamento de projetos sociais 
relacionados à habitação, ao sanea
mento básico e à infra-estrutura 
urbana. O interesse público na for
mação deste patrimônio coletivo foi 
revigorado com a promulgação da 
LC n°110/2001, instituidora de con
tribuições ,fcais. Em nenhuma 
hipótese lof:rá o FGTS ser pago 
diretamf ci'e ao empregado, ainda 
que-c~. anuência deste ou mesmo 
que e.stido por seu sindicato. 

- -\ ausência de recolhimento 
na i a da lei traz prejuízos à 
soci.r ade.como um todo, ao pró
prio ·"trabalhador - na medida em 
que o FGTS não depositado não 
sofre acréscimos legais-, ao patri
mônio do FGTS - pela não inci-

mente ao trabalhador. 

7 

.--/ dência de multa conespondente -
• e, ao empregador, porque os valores 

..-' serão considerados não quitados, 
! • nos t~rp1os da Instrução Normativa 

no 25!200, da Secretaria de Inspe- . 

prevê que os valores pagos a título 
de FGTS pelo empregador direta
mente aos empregados serão consi
derados como nilu .:Ji-t;iatos, deven
do constar de levantamento de 

débito, com exceção daqueles refe
rentes ao mês da rescisão e o ime
diatamente anterior efjtuados até 

- Ora, muito embora este 
ajuste tenha a natureza privada, 
contém matéria afeta ao interesse 
público, e, dentro do princípio de 
respeito à ordem pública, pode-se 
vislumbrar a possibilidade de ar
güição de nulidade da cláusula 
infrigente desta garantia legal. 
Assim, poderiam estar legitimados 
para argüi-la qualquer interessado, 
em seu próprio nome, ou o repre
sentante do Ministério Público, em 
nome da sociedade, por exemplo. 
O que equivale a dizer que não 
seria dessarrozado pensar que o 
próprio empregado podetia postu
lar na via judicial a argüição n'a 
nulidade desta cláusula, pleiteando 
o depósito conespondente e seus 
acréscimos legais, assim como 
também poderia fazê-lo o parquet, 
na salvaguarda do interesse públi
co, sem prejuízo da atuação puniti
va do Ministério do Trabalho 
quando da verificação da irregula

--

I 

ção do Trabalho, artigo 33, que 

~ 
15 de fevereiro de 1 ' '"~1 
auditora fiscal 

Instituto Assis 
Advogados do Estado d 

·ai dos 
Rio de Janeiro 
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Conciliação pode agilizar a execução 
Exemplo de Campinas, que designou um juiz excl 

A Justiça do Trabalho em 
Campinas (SP), sem 
prejuízo da pauta de au

diências das nove Varas existen
tes, conta com um juiz somente 
para a realização de audiências 
de conciliação na fase de exe
cução. O comparecimento das 
partes e de seus advogados é 
obrigatório. No Rio de Janeiro, 
magistrados e advogados opi
nam sobre uma possível adoção 
desta novidade no TRT da 1 a 

Região, hoje abarrotado <fe pro
cessos e com escassez de juízes. 

Na opinião do juiz Cláudio 
Montesso, presidente da Asso
ciação dos Magistrados Traba
lhistas (Amatra 1 ), a princípio a 
idéia de conciliação, ainda que 
na fase de execução, lhe parece 
bastante interessante e provei
tosa. 

- Vem ao encontro dos prin-

, ~ "\.UUlCJJt;la:'S de-
signadaS para esse fim podem 
produzir bons resultados, desde 
que nisso não se inclua a transa
ção de direitos já reconhecidos 
mr sentença, mas apenas a for
ma de quitação dos créditos ali 
reconhecidos. Por certo que não 
se poderia admitir a transação 
sobre a existência de vínculo de 
emprego, dispensando-se a ano
tação da CTPS se a sent~ça 
assim decidir, mas apenas a 
forma pela qual se obteria a qui
tação de créditos - comenta. 

O presidente da Amatra 1 re
siste à idéia do comparecimento 
obrigatório das partes e dos ad
vogados, até porque não vê 
como aplicar sanção aos que, 
eventualmente, deixem de com
parecer. Segundo o juiz Claúdio 
Montesso, não se concebe a 
obrigatoriedade da tentativa 
conciliatória. 

- Sendo a execução a fase 
mais difícil da prestação jurisdi
cional, entendo que há outros 

tornar o processo 
A adoção de varas 

espec1ahatdas em execução, em 
opiniões contrárias, 

. Outra medida 
seria a util ação pelos Tribu
nais do In ente de Uniformi
zação de isprudência, que 
hoje é esque do, mas que teria 
efeitos práticos na celeridade, 
especialmente ~execução, 
quando do julgam to de em
bargos à execução e gravos de 
petição - opina o magistrado. 

A advogada Teima Lúcia Pi
nheiro de Melo acha a idéia de 
implantação de juízos de conci
liação em execuções inovadora, 
e que, "se aplicada com serieda
de, pode acelerar, e muito, a 
conclusão dos processos em 
fase de execução". 

Varas, da quantidade absurda de 11 ._ 

execuções e da insuficiência de 
juízes. 

-Na prática seriam necessá
rios vários juízes conciliadores 
para dar vazão à demanda de 73 
Varas do Trabalho, garantindo 
assim a eficiência da prestação 
jurisdicional. Porém, me parece 

nas cidades com uma quan
menor de Vara~omo 

· a aplicação seria 1 ,rfei
tamente viável, com o de~ )Ca-
mento de apenas um juiz pm. "\S 
audiências de conciliação 
execução e voltado exclusi 
mente para este fim, agilizan~., , 
inclusive o funcionamento das 
secretarias - acredita. 

Corregedora vê possibilidade 
de celeridade processual 
Por sua vez, a juíza Dóris J · • . 

Castro Neves, Corregedora. do • 
TRT-RJ, diz não conhecer 'da-
dos estatísticos que "autorizem 
a afirmativa de que a designa-
ção de um juiz com a incum-
bência exclusiva de realizar au-

Dóris: 'Medida é inviável na Capital' diências de conciliação no 
cesso de execução se 

- Em muitos casos, ao che- em sinal de progresso em 
gar a esse fase processual, as quer dos ramos do Poder 
partes têm interesse em conci:- ciário". 
liar, sendo a realização de au- - Mas penso ser uJt;u•• • 

um grande estímulo verso que as audiências de 
demandas. ~ão em ações tran 
de execução em julgado se podem prestar a 

~amagens a ambas reforçar o atendimento do prin-
as partes, po~ na maioria das cípio da celeridade processual, 
vezes o ex~uente, depois de especialmente caro a esta Justi-
anos de esp , vê quitado seu ça especial, o que basta para as 
crédito, mes que parcelada- fazer altamente recomendáveis. 
mente, e a e cutada, em muitas Contudo, nesta 1 a Região da 
situações já om seu patrimônio Justiça do Trabalho, o confron-
dilapidado, ao parcelar o débito to entre o elevado número de 

condições de pagamento e processos em curso em suas V a-
de seu negócio - ras e o reduzido quadro de juí

zes evidencia, ao menos por 
, é com cautela ora, que a adoação da prática de 

ada vê a aplicação designar juízes apenas para con-
no TRT da 1 a Re- ciliar as reclamações nas quais 

especial na capital, em haja sentenças por executar, é 
do elevado número de de todo inviável - sentencia. 
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Fogo no pé 
de chuchu 
~tta iniciada pela AFAT, há mais 

dofanos, contra as comissões de L~ 
cj)pção prévia, consideradas o maior 

_i!Jrvedouro dos direitos dos trabalhado
ed ies, ganhou mais um forte aliado. O 

'residente do TST, Ministro Francisco 
'austo, denunciou os seus desvirtua

mentos ao Ministério do Trabalho, 

Ad1ogado~ .temem por 
se~rança l)a ~'~º"trai 

atualmente seu maior defensor. 
Para o Ministro, elas se tran::.fomw

ram "num grande e próspero negócio" 
para os conciliadores, pessoas indica
das pelos sindicatos para negociar os 
acordos. Re1•elou que os conciliadores 
ganham "de R$ 30 mil a 40 mil por mês 
JUI atil'idade ", e lembrou que eles for
çam os trabalhadores a aceitar o acor
do rapidamente, mesmo que isso impli
que prejuízo financeiro para o emprega
do, com a intenção de abocanhar as 
taxas cobradas. 

O ministro tem razão. A irregulari
dade é tão escancarada que há comis
sões suprimindo até a esfera adminis
trativa, ao fazerem o papel que cabe aos 
sindicatos: homologar os tennos deres
cisão de contrato. Leigo, desassistido e 
sob pressão, o trabalhador é levado à 
omissão, onde aceita o acordo propos

'o pelo qual recebe as verbP~. -c:_~·r;r.,., 

rias, mediante transação, quitàÇ1liPfhff!~
tua e recíproca dos direitos decorrentes 
do extinto contrato de trabalho. O ter
mo vale como título Executivo Extraju
dicial, com eficácia liberatória geral. 
Em suma, esse nocivo acordo não pode
ria ser levado à Justiça do Trabalho. 

A realidade, no entanto, passou a ser 
outra desde que os advogados decidi-
ram levar aqueles acordos ao 
Judiciário. Felizmente, a totalidade dos 
magistrados, do alto do bom senso e 
espírito de justiça, decidiu considerá
los fraudulentos e nulos, com o encami
nhando de suas decisões ao Ministério 
Público para as providências cabíveis. 

Parafraseando Silvio Santos: É bom 
ou não é? 

Antonio José Barbosa da 
Silva - presidente da AFAT 

'\ 
Emprego com 
nota fiscfll, mais 
uma frat\!!le à CLT 

Muitas empresa~~- estão admitindo 
empregados caso c~ tituam pessoa ju
rídica para receber ~ lo serviço. O ad
vogado Cleber N aylor e a juíza Benimar 
Ramos criticam a nova tentativa de 
burla à legislação trabalhista. Página 3 

'Ps violam a lei 
ao aceitar FGTS 
pago sem depósito 

As auditoras fiscais Márcia Miranda 
e Cíntia Bibiani advertem as Comissões 
de Conciliação Prévia (CCPs) que ho
mologam acordos com o pagamento do 
FGTS e da multa rescisória diretamente 
ao trabalhador. Páginas 6 e 7 

O 
Tribunal Supe
rior do Trabalho 
já tem com" cer

ta a instalação da primei
ra instância da Justiça do 
Trabalho do Rio no pré
dio da Rede Ferroviária, 
na Central do Brasil. 
Lembra, porém, o presi
dente da AFAT, Antonio 
José Barbosa da Silva, 
que ali é uma área de 
muitos assaltos, deixan-

mesmo tempo em que 
busca uma solução para 
o TRT em Brasília, o 
presidente da OAB/RJ, 
Octavio Gomes, promo
veu manifestação ordeira 
que reuniu mais de 
1.500 advogados, juízes 
e sindicalistas, em cami
nhada que terminou com 
um abraço ao fórum tra
balhista do Rio de Ja

Páginas4eS 

Campinas agiliza 
,.., . . execuçao com JUIZ 

só para conciliação 
Advogados e juízes do Estado do Rio 

discutem a medida adotada pela Justiça 
do Trabalho de Campinas (SP), que 
designa um juiz somente para audiên
cias de conciliação na fase de execução, 
agilizando o processo. Página 8 
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Imposto único federa 
Originariamente, defendja 

a idéia na qual a reforma tri
butária fosse realizada identi
ficando-se primeiramente os 
grandes grupos, aos quais a 
arrecadação se desse de 
maneira eficiente e rápida. 
Podemos encontrar dois gran
des grupos atualmente que 
preenchem os princfpios ine
rentes a este requisito, sendo 
eles : a movimentação da 
moeda eletrônica; e o consu
mo de bens e serviços. 

A partir daí, encontrar os 
respectivos tributos que fos
sem suficientemente simples 
e eficientes para preencher 
estes dois grandes grupos _:_ 
que seriam: o IMF (imposto 
movimentação financeira) e o 
IVA (imposto sobre valor 
agregado). Este seria o ideal 

reforma tributária 

r"'ffiilí1 i W \l il: até · ..... . no 
de i:' <h "1-~-~ • ....__:-..~-evstaS 

reforma tributária existentes, 
a de melhor implantação - a 
PEC no 183 do Deputado 
Marcos Cintra mantinha ainda 
vários impostos. 

Contudo, a implantação do 
IV A e do IMF com legislação 
puramente federal não seria 
do agrado dos Estados e 
Municípios, que provavel
mente criariam imensas bar
reiras, principalmente em 
relação ao IV A. 

LUIZ ALBERTO MENDONÇA MEATO 

Porém, o Deputado~ar
cos Cintra propôs uma lu-
ção interessante ao pr or a 
implantação do i posto 
único federal, através da PEC 
no 474/01, vez ole muda o 
enfoque dos 
grupos 
hados. No imJi)sto único 

nicfpios, que que 
possibilidade de 
receita e meios 
ção própria. 

C'~ seja, 
federal, 

s tributos 
IMF e o 

A proposta foi 
recentemente, pela tllUHu:s:sau 

de Justiça da 
Federal, e em _ 
mqp.strará que o sist<Zna de 
arrecadação via moeVI!. ele
trônica, além de rápid~-'-~ de 
menor custo e maior ed~ên-

cia, sendo no 
dado também nos 
Municípios, que 
beneficiar das 
fundos previstos na 
"a) vinte por cento 
de Participação dos 
Distrito Federal; b) 
cento ao Fundo 
cipação dos M 

acomo
Estados e 

Além disso, 
alinha-se . que a Lei Com
plementar regulará as alíquo
tas do IMF e do CMI; ou 
seja, ao contrário das propos
tas do Governo e do 
Congresso Nacional, há pos
sibilidade de se saber previa
mente a alíquota necessária 
para manutenção da arreca
dação atual, bastando que se 
aprove a Lei Complementar 

Diante 

com a respecti
sta de .Emenda 

todos estes 
benefícios apoio as propostas 
do Deputado Marco Cintra e 
as defenderei sempre. Con
clamo a todos a defender uma 
''REFORMA TRIBUTÁRIA 
COM MENOS IMPOSTOS
IMPOSTO . ÚNICO FEDE
RAL". 

a; 
Luís Alberto Mendonça Meato ê 

consultor, advogado e escritor nas 
áreas tributária e trabalhista 

AFAT no 
Interior 

Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba: Celso Pinheiro da Silva; 
Araruama: Benizete Ramos de Medeiros; 
Baixada: São João de Meriti, Nilópolis, ltaguaí, Japeri, 
Paracambi e Seropédica: Moisés Menezes Amorim; 
Barra Mansa: Emerson Bernardo Pereira; 
Bom Jardim: José Antonio Serpa de Carvalho; 
Bom Jesus do ltabapoana, Natividade, 
Porciúncula e Varre-Sai: Carlos Augusto Silveira Galo; 
Cabo Frio e Búzios: Bianca Pereira Mônica 
Cachoeiras de Macacu: Súriman Nogueira de Souza; 
Campos: Celino Pessanha Gonçalves; 
Cardoso Moreira: Carlos Guilherme M. dos Santos; 
Carmo: Ayres Wermelinger Barbosa; 
Con~~~ n~: Clóvis Eduardo Azevedo; 
Coru:tiJ!L, galo e Macuco: Davi Salomão; 
Duas Barras: Celestino da Silva Neto; 
Duque de Caxias: Sônia Sueli Araújo; 
lguaba: Maria Moura; 
ltaboraí e Tanguá: Edivaldo da Silva Daumas; 
ltaocara: João Batista Bucker; 
ltalva: Érica Gonçalves de Aquino; 
ltaperuna e São José do Ubá: Nilza Pontes da Cruz; 
Macaé, Carapebus, Quissamã: Andréa de S. Nunes; 
Magé e Guapimirim: Norberto Judson de Souza Bastos; 
Maricá: Elio José Pacheco; 
Mirl!cema: Willer Roque Monteiro; 
Nova Friburgo: Mônica Thereza Bonin Leal; 

C· 
~1 

)l. 

Nova Iguaçu, Belfort Roxo e Queimados: Leda Santos de Oliveira; 
Paty de AHeres, Mendes e Paulo de Frontin: Henrique Brandão Mendes; 
Petrópolis e São José do Rio Preto: Flávia Savedra Serpa; 
Resende, Porto Real e Itatiaia: Carlos Tadeu Carvalho; 
Rio Bonito: Gustavo Martins; 
Rio Claro e Piraí: Cid Magalhães; .; 
Rio das Ostras: Samuel Mendes Pereira; 
Silva Jardim e Casimira de Abreu: Saulo Borges de Mendonça; 
São Fidélis, Cambuci e Laje do Muriaé: Paulo Gomes de Assis; 
São João da Barra e São Francisco do ltabapoana: Geraldo 

Mossó Beyruth; 
Sapucaia: Diomarina de Almeida Reis Santonio; 
Saquarema: Derval Antunes Pinheiro; 
Santa Maria Madalena e São Sebastião do Alto: Renata Feijó 

Pinheiro; 
Santo Antônio de Pádua e Aperibé: Leandro Almeida Bairral; 
São Gonçalo: Roberto Ferreira de Andrade; 
São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo: Elizio Ignácio Rangel Jr.; 
Sumidouro: D~~e. Moura; 
Teresópolis~~tana; 
Trajano de Moraes: Juarez Alves; 
Três Rios, Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian e 
Areal: Sidnei Nunes; 
Valença, Miguel Pereira, Rio das Flores , 
Barra do Piraí, Itatiaia e Quatis: Janaína Siqueira Paes; 
Volta Redonda e Pinheiral: Roberto Rosa de Miranda. 
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Empregados travest~dos de pessoa jurídica 

Empresas forçam trabalhadores a 'tuirem firmas para prestar-lhes serviços 

Mui tas empresas estão 
obrigando o empre
gado a se transfor

mar em pessoa jurídica para 
continuar exercendo as mes
mas funções que desepenhava 
na condição de pessoa física, 
com o cumprimento de horá
rios, subordinação etc. Como 
a Justiça do Trabalho encara 
isso? S~i uma fraude? 

Pa~t7o advogado Cleber 
Mau7,7•;10 Naylor, t rata-se de 
simetação de contrato de so
ciedade, em efetiva relação 
de,rrnprego, com nítido obje
tiv 'de frustar a aplicação da 
legislação trabalhista na es
pécie, o que tem remédio ju
rídico previsto no artigo 9° da 
CLT. 

-Este artigo prevê a nu
lidade de todo e qualquer ato 
praticado com o intuito de 
desvirtuar, impedir, ou frau
dar a aplicação dos precei-

ti.._ 

Use o 

tos contidos no regramento 
consoliqado. Afasta-se do 
caso, a da necessária compa
tibilidade das normas dos 
dois sistemas, que restaria 
violentando na espécie, já 
que a razão sociológica do 
Direito do Trabalho se as
senta, sobretudo, no pressu
posto da hipossuficiência do 
obreiro, de que decorre, prin
ci~~ relatividade da 
sua mamfestação de vontade 
- comenta. 

Para a juíza Benimar Ra
mos de Medeiros Marins, da 
2a Vara do Trabalho de São 
Gonçalo, no Direito do Traba
lho, por força do respeito ao 
princípio da primazia da reali
dade, impmia o que ocorre na 
prática, muito mais do que 
por vezes resulta de docu
mentos. 

- O princípio ganha rele
vância em se tratanto de lides 

nas quais a relação de empre
go é dissimulada pela existên
cia de uma pessoa jurídica, 
constituída pelo trabalhador 
por imposição daquele que to

, ma os serviços, em regra, es-
senciais aos fins normais do 
seu empreendimento. No as
pecto formal, depara-se o jul
gador com figuras contratuais 
regidas pelo Direito Comum, 

se realiza - analisa. 
Para a magistrada, ao Po

der Judiciário cabe mais do 
que a mera instrumentaliza
çao da lei. Dele se espera a 
análise crítica das situações 
que lhe são submetidas, sem
pre com ênfase aos princí
pios que norteiam o direito, 
que se constituem na base da 
norma jurídica. 

-'- O presente comentário 
não comporta maior aprofu
damento sobre o tema, com 
análise dos traços essenciais 
do contrato de trabalho. Cer
to é, contudo, que estando 
eles presentes, impõe-se a 
declaração da nulidade do , 
ajuste textualmente estabe
lecido, tornando-se irrele
vantes os mecanismos utili
zados com o objetivo de 
obstar a aplicação dos pre
ceitos legais - finaliza a 
juíza. 

ap,,fstando na harmonia entre c~1~aba\ho, e com 

""' " talentos, a Leader MagaZi'i'I:~:OO~H8 na 

CARTAO IMPERIO 

le pague em até 40 dias 
~EM JUROS, CODl 

An .d d~~ ut a e 
- fi 

f 
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,A. PREFER~NC::LA. TEIVI SU,A. R.AZÃC> 

FILIAIS: 
' ' - -" -, •[.-, _____. 

Niterói :~t 
São Gonç "lo 
Itaboraí · 
Rio Bonito 

resa, que tem a filosofia de investir em gente, seia 
através de treiname os especiais ou técnicos, inovou e lançou há 4 anos 
o projeto "Mãos à O ,a", que visa o patrocínio de cursos rápidos para os 
parentes de funcion. tios. É importante que o parente não precise investir 
alto no início, e pos~ ter um retorno financeiro a curto prazo. As vagas 
são para os parente com idade acima de 16 anos. 

Alguns parentesf 'abriram salões de manicure/pedicure e de cabelei
reiro com o aprencl _ado nos cursos ministrados pela Leader, outros ofe
recem serviços d decoração de cestas, decoração de festas infantis, 
bolas decorativa , congelados, toi iaria, bijuterias, entre outros. Os 
cursos, totalmen grátis, são ministrados em locais próximos à sede ou 
às lojas da er-J resa. Antes de cada curso, é ministrada uma palestra 
sobre Empre_ bilidade, abordando assuntos como postura e profis
sionalismo. 

E rer temente, um novo curso veio juntar-se ao projeto, o curso de 
Sabon es Artesanais, onde os parentes aprendem a fazer sabonetes de 
diver' s tipos, tamanhos e modelos (ex. alecrim, erva doce, morango, 
formatos de estrelas, luas, coração .. ) 

''A_ LEADER MAGAZINE ACREDITA E TRABALHA 
NA BUSCA DE UM MUNDO MELHOR PARA TODOS NÓS" 

LEADER MAGAZINE 
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AFAT defende volta 
do horário das 8h 
para todas as VTs 
EM REUNIÃO com advogados de todo o 
Estado do Rio, a AFAT defendeu a volta do 
horário de atendimento ao público, a partir 
das 8 horas, para todas as VTs, anterionnen
!e conseguido pelo ex-Presiâente da AFAT e 
Diretor-Tesoureiro da OABIRJ, elestino da 
Silva Júnior; na gestão do Presidente do 
TRT, Juiz José Maria de Mello Porto. O 
Presidente da AFAT lembrou que na gestão 
do Juiz Luiz Carlos de Brito conseguiu que 
as varas do trabalho de todo o Estado desti
nassem um atendimento exclusivo somente 
aos advogados, entre 10 e 12 horas e a par-

VTsdoRio 
A PRIMEIRA instância da Justiça do 
Trabalho do Rio já tem local próprio para suas 
instalações, informou o Presidente do TST, 
Ministro Francisco Fausto. Lembrou que até o 
fim do ano as 74 varas do Trabalho e as 8 futu
ras unidades já estar- 1 funcionando no prédio 
da RFFSA, na Av. B ~sidente Vargas. Para ele, 
"a facilidade de .sso dos trabalhadores às 
vruas revela que encontrada a melhor solu-
ção para o problema". 
O PRESIDENTE da AFAT, Antonio José 
Barbosa d ,Silva, discorda dessa solução e 
alertou as toridades federais para o perigo 
de as var . do trabalho no Rio funcionarem 
naquele p !dio na Central do Brasil. Segundo 
ele, a áre· ' considerada perigosa e contal;.ili
za altos ndices de assaltos. "Centenas de 
acordos Üio pagos diariamente e os reclaman
tes se alvo fácil. Muitas empresas 
costurr~n pagar os acordos na Justiça do 

dinheiro e em cheques em quan-
0 reclamante que for receber 

se tomari vítima dos marginais''. 
Gorues, Presidente da OAB/RJ, 
concorda com essa proposta e vai 

-.v'''• A"'"" ação civil pública contra o 
pedindo reexame da de
a reforma custaria mais de 

=~~Clda de uatro a cin
"''ll'!'.l~sta ab e preju
prédio, além de penhorado, 

totaur:teiJte deteriorado. Já apresentamos 

tir daí ao público. Inclusive, em atendimento 
a pedidos de centenas de colegas cariocas 
quando no exercício da profissão nas varas 
do antigo Estado do Rio. Tenninavam as 
audiências cedo e eram obrigados a ficar 

~~o;a.nao até as 12h. Essa vitória foi manc~~~:=J;riftij 
no AFAT Notícias. Por não ter sido revo

gado, o horáriq JW~ ~~e, agora reduzido 
em uma hora devido ao expediente de 11 ho
ras para o público estipulado pela talentosa 
Presidente Ana Maria Cossennelli, diante 
dos graves problemas enfrentados pela 
Justiça no momento. O atual horário provi
sório satisfaz e não há necessidade, portan
to, de se mexer em time que está ganhando. 

O DIRETOR daAFAT Afonso Feitosa 
assumiu a presidência do Conselho 
Deliberativo do Clube dos Advogados de 
Niterói, em cerimônia na Casa do 
Advogado, comandada pelo Presidente 
Reinaldo de Almeida. E integrado por 
Homero Vianna Júnior; Gilmar Francisco 
de Almeida, Arialdo dos Santos Viana, . . 
Schubert Ribeiro da Silva, Edgar Ferreira 
de Souza, Iracema Rizzo Lugon, Nélson 
Fonseca (conselheiro daAFAT), Clélio 
Ramos de Farias, Maria Aparecida Vieira 
da Silva e Wombeles Matozinho Curis. 
Foram homenageados Júlio César 
Mulatinho Neto, Paulo Roberto Magnani 
Chernicharo, Amandio Flávio Bessa, 
Willian Dias da Silva, Jader Barbosa Felix, 
Cwlos Alberto Afonso, Edmar Simões 
Moraes, José Carlos Saad e Celuta 
Cardoso Ramalho. Presentes o Presidente 
daAFAT e o Vice, Reinaldo Dias. 

·-----

dos netos, associados da AFAT. 
a Maciel e Juliana Barbosa 

Lemgruber Miranda de Souza 
· Peralta, dona Regina 

comemorou seus 95 w. 
moço servido pela banque-

na pérgula da piscina da 
em Três Rios. Os convi

ados pela anfitriã. Ao 
aniversariante, em boni

ta palavras, a importância do amor 
a Deus, da amizade e da união existente entre 
os membros de sua nu~er_osa família, ·consti
tuída de seis filhos, 20 ~~+os, 16 bisnetos, 
além dos agregados, no to de 68 pessoas. 
Falou ainda da figura saudo ~ do marido, o 
comendador Celso Miranda. Emocionante, foi 
quando todos cantaram a "Oração da 
Família", no caramanchão ao lado do Rio 
Paraíba. Entre as presenças, o Presidente da 
AFAT e a Juíza Bernadete Barbosa da Silva, 
Cláudia e Vereador. Sérgio Junqueira (secretá
rio de Transporte de Sapucaia), Margarida e 
José Edilson Tavares de Souza (secretário de 
Agricultura de Sapucaia), Regina Helena e 
Klecius Peralta (ex-presidente da Câmara de 
Três Rios). • INDIO do Brasil Cardoso, aniver-

carão em área onde a 
ias soluções. Uma delas seria a de se utili
quatro andares do prédio do Ministério da 

vizinho ao do TRT, que tem muito 
espaço e fica próximo dos outros órgãos da 
Justi a que existem nessa área, acrescentando 
que ·, ~ audiências deixaram de ser feitas 
com a «.'1ora na definição". 
FOI U \beleza a caminhada e o abraço ao 
prédio l\'RT orgartizado pelo Presidente da 
OAB/R' )ktavio Gomes. Ordeira e em nível 
elevado, ~uniu mais de 1.500 advogados, juí
zes e Jicalistas, número nunca visto em 

de exclusiva irtici t\"o ·' · •v· · • · 

Para se avaliar a .umcia 
heliCóJpteJ:o da Rede Globo ficou 

quase 30 minutos filmando. Octavio criticou o 
Governo pela sua omissão na solução dos pro
blemas que atingem à Justiça do Trabalho e 
lembrou da insensibilidade das autoridades 
para o problema que atinge os trabalhadores e 
os advogados. A AFAT esteve inteiramente 
engajada nesse movimento, mobilizando to
dos os delegados regionais de 90 municípios 
fluminenses. 2 - OCTAVIO e o Presidente da 
AFAT estão se desdobrando em conversas 
com autoridades em Brasília. Octavio já este
ve com Presidente do STF; Ministro Marco 
Aurélio, junto com o Diretor Secretário 
Adjunto da OAB/RJ, Antonio Vanderler de 
Lima, quando o ministro ocupava interina
mente a Presidência da República; o 
Presidente do TST, Ministro Francisco 

Fausto, e os Ministros da Casa Civil, Pedro 
Parente; do '!'ffibalho, Paulo Jobim, e da 
Justiça, Miguel Reale Júnior, em busca de 
solução imediata para o pleno funcionamento 

. ' 

cocoloe 
Exp ~ão do Fó
rurT) - .:~balhista de 
Ni~n- , , Paulo Ro
t l.la Peixoto, Fá
tima Fernandes e 
João Rodrigues 
da Silva. • GRA
ÇA Stockmann e 
Carlos Alberto Sil
va Nova (ela se
cretária da Pre
sidência da OAB 
de Niterói) janta
vam no Porcão, 
em comemora-

Eloisa Arruda, ao lado dafiilha Nathalia, durante ção aos 25 anos 
de casados. • 

!.1 .._ comemoração seu aniversário. ELVIA e Aristeu 
sariando, indado por quase 200 colegas Pessanha Gonçalves, ela membro do 
durante ja tr, de adesão no Humgrau, em Conselho Pedagógico da ESAT-RJ, convidam 
São Franc g;'O. • MÔNICA e Juiz e escritor para o casamento do filho Bruno com Luciana 
José Ger e lo da Fonseca, membro do Peralta Silva, dia 21, na Capela Nossa 
Conselho edagógico da ESAT-RJ, festeja- Senhora das Graças, do Colégio São Vicente 
ram o anive"rsário do filho lan, em alegre festa de Paulo, seguindo-se de recepção na 
no apartamento de lcaraí. • OS AMIGOS fes- Maison Cascade. Ela é filha de Sandra Maria 
tejaram os aniversários dos eficientes servido- e de Gilberto Serôdio Silva. • A COLEGA 
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saltos são freqüentes 

cobra solução para o TRT/RJ 

desta Justiça Esp*zada. Já o Presidente da 
AFAT conseguiu o apoio p~o restabeleci
mento pleno do Judiciário Trabalhista dado 
pelo Líde! do Governo no Senado, Artur da 

Távola, e pelos Deputados Roberto Jeffers•· 
e Alexandre Santos. 2- O PRESIDENTE 
OAB de Niterói, Índio do Brasil Cardoso, e 
Subprocurador do Trabalho, Antonio Carlos 
Roboredo, encontraram-se com Presidente 
interino do País, Ministro Marco A~ur'F. Ín-
dio pediu a ajuda de· Marco Auré · ./ ara a 
solução do angustiante problema q~ · ge a 
Justiça do Trabalho no Rio. · . 
RODA de fogo. Ninguém tem mai: anqüil
idade. Os assaltos, seqüestros e mo, es, à luz 
do dia, continuam acontecendo. Ap. lação 
e~ , ... -r.ui~o. É necessária a a · -o d~ 
medillli icrgicas para combater ...._ .& 
idade. Não se pode dar colher-de-c 
didos. É preciso fortalecer e prestigiar a ação 

·da Polícia na caça aos marginais. No atual 
contexto, as autoridades devem deixar de la
do a política e agir com rigor e sem contem
plação. A sociedade exige a tomada de posi
ção draconiana e fulminante, sem meia sola. 
Quem sabe se a instituição da pena de niorte 
e da prisão perpétua reduziria o apetite san
güinário dos criminosos de todas as matizes, 

· que não livram a cara nem de crianças, ido
sos e pobres? A coisa está preta, mesmo para 
quem gosta de usar as lentas cor de rosa. 
CAMPINAS - Moisés André Bittar foi ree
leito presidente da Associação dos Advogados 
Trabalhistas de Campinas. 

tinho Wanis casou-se com o Peixoto, recebeu o Título de Cidadão 
ardo de Almeida Costa, na Campista. Presente o ex-Presidente do TRT, 
ssa Senhora das Graças, do Juiz Alédio Vieira Braga, e o Delegado da 

Colégio Sã1 ·cente de Paulo, seguindo-se AFAT, Celino Pessanha Gonçalv-es. · • A 
recepção ~aison Cascade, em S~?fi~RMA do Poder Judiciário será debatida ., 
Francisco. Sao filhos dos advogdos Teres~.a......l :ra OAB/RJ pelos_ ' ' 
Cristina e Luiz Wanis e de Cid Mary e médico Borges (da 18a VT do Riot 
Anibal Pereira da Costa. • OS ASSISTENTES Alexandre Abraão, promov1c 
Jurídicos do Estado do Rio movimentaram ESA-RJ. • A COLEGA ~a Sixel, da 
dois salões do Merlin Copacabana Hotel, Delegacia do Trabalho de Niterói, fez palestra 
com um jantar de adesão, organizado pelo na Universo sobre as principais controvérsias 
Presidente da associação, Antonio Belarmino no Direito do Trabalho. Foi um sucesso. • O 
Sobrinho. A entidade comemorava 39 anos ASSOCIADO Vereador Alzimé Cunha canse-
de fundação e durante o encontro foram guiu aprovar na Câmara de Niterói projeto 
homenageados o Procurador Geral do criando a Semana do Defensor Público, em 
Estado, Geraldo Arruda, o Deputado Woliney maio, com a realização de palestras e deba-
Trindade, os ex-Secretários de Estado do tes jurídicos. • O ASSOCIADO Luciano Tolla 
Governo Anthony Garotinho, Fernando assumiu a presidência do Instituto de 
Willian, Hugo Leal e Augusto Ariston. O traba- Previdência do Estado do F(t{Je Janeiro 
lho desenvolvido pela AFAT no Estado foi des- (lperj). Sua irmã, a Diretora ~ventos da 
tacado pelo assistente jurídico Adernar Reis, à AFAT, Fernanqo To lia, r sentou a 
frente do cerimonial. Presentes o Presidente Presidência. • JA CIRCULAND mais nova 
da AFAT, os Deputados José Távola, Paulo revista de Niterói. Trata-se de" edom", da 
Ramos e Sivuca, o Juiz Henrique Oliveira quer-ida jornalista Maria Júlia de ~ ui no. 
Lima, José Belarmino Sobrinho, Nelson 
Prado, Acir Carvalho, Marcos Tayah. • CAM-
POS - O Juiz e professor da UFF, Guilbert 

AFAT é duplamente homenageada 
NUMA só noite, o Presidente da AFAT 
recebeu duas homenagens pelos serviços 
que a entidade vem prestando aos advoga
dos, ao Direito e à Justiça do Trabalho. 
Um título de Benemérito do Estado do 
Rio, da Assembléia Legislativa, e placa de 
prata do Informativo ~-rum. Foram por 
iniciativas do Deputad~ Albano Reis e do 
Tabelião Gilson Carlos nt' Anna, titular 
do 1 o Distribuidor de Ni ·ói e presidente 
do jornal. As comendas oram entregues 
pelo deputado e pelo colega José Ribamar 
Garcia, dire.tor da AFAT e cor. gedor da 
OABIRJ, durante as comem/ ções do 
terceiro aniversário daquele ínf1 rmativo. 
O Conselheiro da AFAT Fem do Dias 
t~bém foi homenageado pelos evantes 
trabalhos que sempre realizou favor 
dos direitos dos cidadãos e d estado 
democrático. Além deles, o Presi nte do 
Tribunal de Justiça, Desem gador 
Marcus Faver; Adroaldo Peíxo , Léo 
Barros Amada e Paulo Lemos de meida. 
Entre as 200 presenças, o Presi nte da 
OABIRJ, Octavio Gomes; iretor 
Tesoureiro OAB/RJ, Celestino a Silva 
Júnior; o Diretor Tesoureiro d CAARJ, 
Eduardo de Almeida; os Prer entes da 
OAB de Saquarema, Regi do José 
Vieira, e de Mendes, Né~o · . ~;a Brurn; 
o ex-Presidente do TRT, T.:.. .. <:úrlio.Vieira 
Braga; Juíza Bemadete Ba'r-1:~! Silva, 
o Vice-Presidente da AFAT, Roberto 
Ferreira de Andrade, os Con 1elheiros da 
OABIRJ, Geraldo Bezerra dd Menezes 
Manoel Garcia; 
OAB/Niterói, Alexandre 
Menezes, Representante do 

Martins; o Vice-Corregedor da OAB/RJ, 
Celestino da Silva Neto; o Presidente do 
Clube dos Advogados de Niterói, 
Reinaldo de Almeida; Diretor da ESA de 
Niterói, Líonil da Silva Melo; os ex
Presidentes da OAB de Niterói, Mareio 
Pacheco, Vargas Vilas, e de Araruama, o 
Vice-Cônsul de Portugal no Brasil, Lúcio 
Azevedo; ex-Presidente do Clube dos 
Advogados de Niterói, Cleber Fonseca; o 
Vice-Diretor da Faculdade de Direito da 
UFF, Carlos Vaz; ex-Prefeito de Niterói, 
José Pitombo; ex-Presidente da Câmara de 
Vereadores de Três Rios, Klecius Peralta; 
os tabeliães Heloisa Prestes e Márcio 
Braga, as jornalistas Estela Prestes, Maria 
Júlia de ~quina, Wilson Magalhães e 
Inaldo Batista, os colegas Beethoven 
Cavalieri, Fábio Rocha, Paulo Roberto 
Azevedo dos Santos, Hugo Baranda Filho, 
Maria Tereza Pedroso, Alexandre Martins 
Flexa e Fernando Neri. 
A PRESIDÊNCIA da AFAT recebeu a 
cordial visita o ex-Procurador-Geral da 
Universidade de Brasília, Sérgio 
Muylaert, autor do livro sobre "O Art. 618 
da CLT: possibilidade e limites às mu
danças", com apresentação do ex
Presidente da OAB, Marcelo Lavenere 
Machado. Em objetivo comentário, con
siderou o artigo um "estelionato com o 
nome de flexibilização do direito do tra -
balho, por perrni~ue as condições 
voltem a ser ordenadas pela lei da selva". 
A obra é muito boa e merece ser lida. Ele 
elogiou o trabalho desenvolvido pela 
AFAT. 

~ 

' Nosso sücesso 
vem de família. 
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DATAVENIA 
GERALÓO BEZERRA DE MENEZES, FILHO 

Um pouco de prudência 
Falta prudência aos donos do poder 

ao tratar a Justiça do Trabalho como se 
fosse um dado menor no complexo 
social. 

Não pode ser assim. É contra-senso 
demais em prejuízo de direitos legíti
mos do trabalhador, invertendo-se 
valores, sobrepondo-se, enfim, a 
suposta estabilidade econômica à pró
pria estabilidade social. 

Vale ressaltar que a Justiça do Tra
balho não foi instituída para servir às 
classes produtoras, mas para integrar à · 
sociedade milhares de trabalha~res de 
todo marginalizados. 

Com efeito, é na igualdade jurídica 
sob a tutela do Estado que se encontra 
o equilíbrio da evidente desigualdade 
entre patrão e empregado. Sob a tutela 
do Estado, reafirmo. No juízo clássico, 
o Direito do Trabalho visa a compensar 
com a superioridade jurídica a inferio
ridade econômica do trabalhador. 

Evidentemente, os direitos sociais 
de proteção ao trabalhador devem ser 
preservados enquanto direitos funda
mentais da pessoa humana. 

Está havendo, no entanto, secular 
~n-rPccão . Ousam os autoritários res-

suscitar o liberalismo extremado que 
marcou o século XIX, retirando a defe
sa do bem comum da ação do Estado, 
usurpando-o, .portan~to de seu objetivo 
essencial. Olvidam az Social, obje
tivo último do Dirz o do Trabalho e 
sua Justiça. (1 

Sob essa ótica, tudo tem sido feito 
para rasgar os direitos sociais histori
camente con istados pela classe tra
balhadora. o tem sido feito , como 
lembra o do o Fábio Konder Campa
rato, parare 1uzir o trabalhador "à con
dição de m rcadoria, de mero insumo 
no process 'de produção, para ser ulti
mamente, fase de fastígio do capita
lismo fina eiro, dispensado e relega
do ao lixo cial como objeto descartá
vel" ("A firmação Histórica dos 
Direitos H anos", Ed. Saraiva, 1999, 
pág. 22/2 Sob essa ótica, enfim, 
tudo tem si feito para fechar as por
tas da Justiç do Trabalho. 

Daí, expl . -se, sem reticências, o 
colossal desc o do poder público com 
a Justiça do T alho no Rio de Janeiro, 

co sde fevereiro de por
~~ Sntal violência ao art. 

~nstituição Federal. 

••• 
CONSTRUÇÃO CML- "Se se consuma O 

fato de um leigo, em situação adminis
tra~ivamente irregular, construir a casa 
própria, está ele substituindo um 
empreendedor de atividade profissio
nalizada e incrustada no campo das ati
vidades sujeitas à legislação do trabal
ho. Substituindo-o, diretamente, torna
se ele empreendedor e passa a correr 
os mesmos riscos (de natureza econô
mica) que normalmente se corre n 
exercício dessa atividade e a responder 
pela situação dos empregados". TRT-1 a 
Região, 6a T, R0-2929/00, Relatora 
Juíza Doris Castro Neves, decisão por 
maioria (DO-RJ, Parte 111 , fls. 112, de 
9/1 /02) . 

PSEUDO-GOOPERATlVA - "Não basta O 

nome 'cooperativado' para que o traba
lhador se enquadre no art. 442 da CLT 
É necessário que exista a affectio socie
tatis, caracterizadora desse tipo de 
relação. E ainda que se trate de verda
deira cooperativa na qual as pessoas 
do mesmo ramo e nível se organizem 
para prestarem serviços para si ou para 
terceiros. AfastanQo-se a empresa 

dessa finalid~e, para simplesmente 
arregimentar eudo-associados, com 
o fim de pres .r serviços em favor de 
terceiros, de f rma subordinada, resta 
configurada · fraude, afrontando a 
legislação tra alhista, devendo ser 
reconhecido ~ínculo empregatício 
diretamente co a cooperativa". TRT-1 a 
Região, 2a T, -18822/99, Relatora 
Juíza Aurora Coe o, decisão unânime 
(DO-RJ, Parte 111, fi ci 134, de 10/1/02). 

PRAZO PARA MANIFE 1;, \0 SOBRE CÁLCULO 
· -''A concessão de · t=l.ZO para que as 
partes se manifestem sobre os cálculos 
elaborados pelo contad~onstitui 
faculdade do juiz, conforn deflui da 
redação do § 2° do art. 879 ~ CLT A 
não abertura deste prazo não nfigura 
cerceio ao direito de defesa das partes, 
vez que, nos termos do § 3° do art. 884 
da CLT, qualquer impugnação com 
!ftlação à sentença de liquidação pode
rá ser por ocasiãó da apresentação dos 
embargos à execução". TRT-1 a Região, 
4a T, AP-4t:?35/01 , Relator Juiz Célio Jua
çaba Cavalcante, decisão unânime 
(DO-RJ, Parte 111 , fls. 157, de 22/1/02) . 

e-mail para esta coluna: gbm@microlink.com.br 

CCPs violam lei ao aceitar 
TS ser pago sem depósito 

IUlllliSISuciS de Conciliação Prévia es- tade. Dentro desse cenário há, ainda, a cons-
tao fazendo acordo envolvendo o tatação que algumas comissões funcionam 
pagamento do FGTS e da multa res- desautorizadamente, isto é, sem o devido 

ao empregado. Esse respaldo em instrumento coletivo de traba-
o artigo 33 dalnstrução Nor- lho, ou expirada a vigência deste, sem a 

/.u mOl , que diz que esses valores competente ratificação nos instrumentos 
não quitados. Portanto, o coletivos subseqüentes. O gravame se acen-

ará sujeito à cobrança, inde- · tua quando tais combsões formalizam acor-
pendentemen't~ da quitação geral do contra- dos não detendo a representatividade da 

acordo eivado de irregu- categoria profissional- analisa. 
oo<al;er considerado válido? Acre- Como conseqüência imediat" são produ-

auditoras fiscais~ l'idos instrumentos eivados de in~eras irre-
e Cíntia Arueira Bffi - gularidades, entre estas o pagamento direto 

ni, res~:::Wvamente chefe e chefe-adjunta do ao trabalhador de parcelas correspc "!.dentes 
0 setor de Relações do Trabalho na subdelega- ao FGTS de todo o período trabalhado e o 

cia do Trabalho em Niterói. · deconente da rescisão, acrescenta Cíntia. 
Segundo Márcia, observa-se um cresceu- -ALei no 8.036/90 diz que o pen ~tual 

te número de rescisões contratuais que, rotu- de FGTS devido pelo empregador deve ser 
ladas de litigiosas, infringem o procedimen- depositado na conta vinculada do trabalha-
to previsto no artigo 477 da CLT, sendo sub- dor até o dia 7 do mês subseqüente ao 
metidas de pronto à apreciação das CCPs. vencido. Ressalte-se que o artigo 26, pará- ' 
Verifica-se, também, o flagrante despreparo grafo único, da mesma lei, impõe que nas 
dos conciliadores, seja no conhecimento da reclamatórias trabalhistas que objetivam o 
legislação trabalhista e dos cálculos a ela ressarcimento de parcelas relativas ao 
conespondentes, seja no que tange ao dorní- FGTS, ou que, direta ou indiretamente, 
nio de técnicas de mediação. impliquem esta obrigação de fazer, o juiz 

- É notório que o trabalhador muitas determinará que a empres11 4Mtmbente '-
vezes não tem à exata noção sobre o que sig- proceda ao recolhimJlltO imediado das 
nifica este departamento extrajudicial, con- importâncias devidas'á tal título. Com efei-
fundindo suas atribuições com as da Justiça to, os débitos fundiários não podem ser qui-
do Trabalho e com as. do Ministério do Tra- tados diretamente ao trabalhador, quer 
balho, não sabendo dimensionar quais os vigência do pacto laboral, quer na 
efeitos oriundos de um ajuste celebrado. ainda que operada na Justiça do 
Assim produzem atos de renúncia consenti- no âmbito das CCPs. Entretanto, 
da, motivados pela ignorância de informa- imperativo, verifica-se freqüente ac~l;umr 
ção e pela necessidade econômica, que mento deste preceito - denuncia a 
implicam mácula de manifestação da von- Cíntia Bibiani. (continua na pág. 

www.nitnet.com.br 
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Dia-a-dia garantindo o 
alimento da 
população fluminense . 

Sindicato dos Trabal~adores nas Indústrias de Alimenta~ão e Afins de Niterói 

• 
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• Auditoras fiscais dizem que ajuste aceito por CPs é nulo e pode gerar nova cobrança 

FGTS não deposi o prejudica a todos 
A 

auditora fiscal Márcia Mi
randa lembra que o sistema 
do FGTS se destina ao 

financiamento de projetos sociais 
relacionados à habitação, ao sanea
mento básico e à infra-estrutura 
urbana. O interesse público na for
mação deste patrimônio coletivo foi 
revigorado com a promulgação da 
LC n°1l 0/2~ 1, instituidora de con
tribuições õ11scais. Em nenhuma 
hipótese poderá o FGTS ser pago 
diretam~nte ao empregado, ainda 
que com anuência deste ou mesmo 
que a~'l,istido por seu sindicato. 

___:,.,.\. ausência de recolhimento 
na forma da lei traz prejuízos à 
sociedade como um todo, ao pró
prio trabalhador - na medida em 
que o FGTS não depositado não 
sofre acréscimos legais - , ao patri
mônio do FGTS- pela não inci
dência de multa correspondente -
e, ao empregador, porque os valores 
serão considerados não quitados, 
nos te~trução Normativa 
no 25/200, da Secr~a de Inspe-

• ção do Trabalho, afitgo 33, que 

Auditoras fiscais Márcia Miranda e Cíntia Bibiani vêem ilegalidade 

prevê que os valores pagos a título 
de FGTS pelo empregador direta
mente aos empregados serão consi
derados como não quitatos, deven
do constar de levantamento de 

débito, com exceção daqueles refe
rentes ao mês da rescisão e o ime
diatamente anterior efetuados até 
15 de fevereiro de 1998 -lembra a 
auditora fiscal 

de ac~irmado com a previsão 
de P"f':aíi.'lto de FGTS direta-

mente ao trabalhador. 
- Ora, muito embora este 

ajuste tenha a natureza privada, 
contém matéria afeta ao interesse 
público, e, dentro do princípio de 
respeito à ordem pública, pode-se 
vislumbrar a possibilidade de ar
güição de nulidade da cláusula 
infrigente desta garantia legal. 
Assim, poderiam estar legitimados 
para argüí-la qualquer interessado, 
em seu próprio nome, ou o repre
sentante do Ministério Público, em 
nome da sociedade, por exemplo. 
O que equivale a dizer que não 
seria dessarrozado pensar que o 
próprio empregado poderia postu
lar na via judicial a argüição na 
nulidade desta cláusula, pleiteando 
o depósito conespondente e seus 
acréscimos legais, assim como 
também poderia fazê-lo o parquet, 
na salvaguarda do interesse públi
co, sem prejuízo da atuação puniti
va do Ministério do Trabalho 
quando da verificação da irregula
ridade no tocante à questão -
acrescenta. 

... . 

Instituto Assisteicial dos 
Advogados do Estado db Rio de Janeiro 
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~OGUE EM CAlJSA PRÓPRIA! 

Defenda seu futurJ e de sua família 
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Conciliação pode 
Exemplo de Campinas, que designou um juiz exc 

. ~ ,. __ tzar a execuçao 
para essas audiências, é discutido no Rio 

Varas, da quantidade absurda de 
execuções e da insuficiência de . 
juízes. 

-Na prática seriam necessá
rios vários juízes conciliadores 
para dar vazão à. demanda de 73 
Varas do Trabalho, garantindo 
assim a eficiência da prestação 
jurisdicional. Porém, me parece 
que nas cidades com um~ quan

A Justiça do Trabalho em 
Campinas (SP), sem 
prejuízo da pauta de au

diências das nove Varas existen
tes, conta com um juiz somente 
para a realização de audiências 
de conciliação na fase de exe
cução. O comparecimento das · 
partes e de seus advogados é 
obrigatório. No Rio de Janeiro, 
magistrados e advogados opi
nam sobre uma possível adoção 
desta novidade no TRT da 1 a 

Região, hoje abarrotadorde pro
cessos e com escassez de juízes. 

Na opinião do juiz Cláudio 
Montesso, presidente da Asso
ciação dos Magistrados Traba
lhistas (Amatra 1), a princípio a 
idéia de conciliação, ainda que 
na fase de execução, lhe parece 
bastante interessante e provei

idéia de Campinas como inovadora, mas acha-a difícil de servir ao Rio 

"'udade menor de-Varas,'r•como 
Niterói, a aplicação seria perfei
tamente viável, com o desloca
mento de apenas um juiz para as 
audiências de conciliação -~~m 
execução e voltado exclusiva
mente para este fim, agilizando, 
inclusive o funcionamento das 
secretarias - acredita. 

tosa. 
- Vem ao encontro dos prin-

cípios do Direito e do Processo 
'tr- do Trabalho, dos quais a conci

-liação faz parte. Audiências de-
signadas para esse fim podem 
produzir bons resultados, desde 
que nisso não se inclua a transa
Ção de direitos já reconhecidos 
na sentença, mas apenas a for
ma de quitação dos créditos ali 
reconhecidos. Por certo que não 
se poderia admitir a transação 
sobre a existência de vínculo de 
emprego, dispensando-se a ano
tação da CTPS se a sentença 
assim decidir, . mas apenas c.. a 
forma pela qual se obteria a qui
tação de créditos - comenta. 

O presidente da Amatra 1 re
siste à idéia do comparecimento 
obrigatório das partes e dos ad
vogados, até porque não vê 
como aplicar sanção aos que, 
eventualmente, deixem de com
parecer. Segundo o juiz Claúdio 
Montesso, não se concebe a 
obrigatoriedade da tentativa 
conciliatória. 

- Sendo a execução a fase 
mais difícil da prestação jurisdi
cional, entendo que há outros 

t 

.n tomar o processo 
A adoção de varas 

1-''"''-'ulHL..<f..laS em exec1.1ção, em 
iniões contrárias, 

. Outra medida 
seria a utili '':lção pelos Tribu
nais do Inci \nte de Uniformi
zação de Ju ~sprudência, que 
hoje é esqueci '9, mas que teria 
efeitos práticos na celeridade, 
especialmente na ~execução, 
quando do julgame ' de em
bargos à execução e a · vos de 
petição- opina o magtttrado. 

A advogada Teima Lúcia Pi
nheiro de Melo acha a idéia de 
implantação de juízos de conci
liação em execuções inovadora, 
e que, "se aplicada com serieda
de, pode acelerar, e muito, a 
conclusão dos processos em 
fase de execução". · 

Dóris: 'Medida é inviável na Capital' 

- Em muitos casos, ao che
gar a esse fase processual, as 
partes têm interesse em conci
liar, sendo a realização de au
Qiências um grande estímulo 
para pôrEa~- demandas. 
acordo . r;! de execução 
proporct:a _ tagens a ambas 
as partes, pois na maioria das 
vezes o exequente, depois de 
anos de espera, vê quitado seu 
crédito, mesmo que parcelada
mente, e a executada, em muitas 
situações já com seu patrimônio 
dilapidado, ao parcelar o débito 
cria condições de pagamento e 
manutençã Ãli seu negócio -
lembra. fi 

No enta t(o, é com cautela 
que a advo da vê a aplicação 
da novidad · no TRT da 1 a Re
gião, em es ecial na capital, em 
razão do elevado número de 

Corregedora vê possibilidade 
de celeridade processual 
Por sua vez, a juíza Dóris 

Castro Neves, Corregt;Pdlift,a do 
TRT-RJ, diz não ,púnhecer da
dos estatísticos ~úe "autorizem 
a afirmativa de que a designa
ção de um juiz com a incum- , 
bência exclusiva de realizar at{- l 
diências de conciliação no prol \ 
cesso de execução se constitu. l 
em sinal de progresso em qua . I 
q~,e~ ~,os ramos do Poder Jlu-' _ 
etano . 

- Mas penso ser inconti J 
"-''''t~ gue as audiências d~ 

• . - • '-RÓT 
o em açoes transitaaas 

em julgado se podem prestar a 
reforçar o atendimento do prin
cípio da celeridade processual, 
especialmente caro a esta Justi
ça especial, o que basta para as 
fazer altamente recomendáveis. 
Contudo, nesta 1 a Região da 
Justiça do Trabalho, o confron
to entre o elevado número de 
processos em curso em suas Va
ras e o reduzido quadro de juí
zes evidencia, ao menos por 
ora, que a adoação da prática de 
designar juízes apenas para con
ciliar as reclamações nas quais 
haja sentenças por executar, é 
de todo inviável- sentencia. 
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*FUNDADA EM 1968 * , 

Fogo no pé 
de chuchu AdvAlgado temem por 

a Central A luta iniciada pela AFAT, há mais 
dois anos, contra as comissões de con
ciliaçãl prévia, consideradas o maior~ 
son•edouro dos direitos dos trabalhado

ança 
res, ganhou mais um forte aliado. O 
Presidente do TST, Ministro Francisco 
Fausto, denunciou os seus desvirtua
' f'l tos ao Ministério do Trabalho, 
atualmente seu maior defensm: 

Para o Ministro, elas se transfonna
ram "num grande e próspero negócio" 
para os conciliadores, pessoas indica
das pelós sindicatos para negociar os 
acordos. Revelou que os conciliadores 
ganham "de R$ 30 mil a 40 mil por mês 
na atividade", e lembrou que eles for
çam os trabalhadores a aceitar o acor
do r idamente, mesmo que isso impli-
que eJU anceiro para o emprega-
do, com a in ão de abocanhar as 
taxas cobradas. 

O ministro tem razão. A irregulari
dade é tão escancarada que há comis
sões suprimindo até a esfera adminis
trativa, ao jazerem o papel que cabe aos 
sindicatos: homologar os termos de res
cisão de contrato. Leigo, desassistido e 
sob pressão, o trabalhador é levado à 
comissão, onde aceita o acordo propos

pelo qual recebe as verbas rescisó
mediante transação, quitação mú
~iproc- direitos 

do extinto contrato de trabalhi!: 
mo vale como título Executivo Extraju
dicial, com eficácia liberatória geral. 
Em suma, esse nocivo acordo não pode
ria ser levado à Justiça do Trabalho. 

A realidade, no entanto, passou a ser 
outra desde que os advogados decidi
ram levar aqueles acordos ao 
Judiciário. Felizmente, a totalidade dos 
magistrados, do alto do bom senso e 
espírito de justiça, decidiu considerá
los fraudulentos e nulos, com o encami
nhando de suas decisões ao Ministério 
Público para as providências cabíveis. 

Parafraseando Silvio Santos: É bom 
ou não é? 

Antonio José Barbosa da 
Silva - presidente da AFAT 

Emprego com 
nota fiscal, mais 
uma traude à CLT 

Muitas 
empregados 
rídica para 
vogado Cleber 
Ramos criticam 
burla à legislação uaua.uu~l.d. 

·s violam a lei 
aOflceitar FGTS 
pago sem depósito 

As auditoras fiscais Márcia Miranda 
e Cíntia Bibiani advertem as Comissões 
de Conciliação Prévia (CCPs) que ho
mologam acordos com o pagamento do 
FGTS e da multa rescisória diretamente 
ao trabalhador. Páginas 6 e 7 

O 
Tribunal Supe
rior do Trabalho 
já tem como cer

ta a instalação da prlmei
ra instância da Justiça do 
Trabalho do Rio no pré
dio da Rede Fenoviária, 
na Central do Brasil. 
Lembra, porém, o presi
dente da AFAT, Antonio 
José Barbosa da Silva, 
que ali é uma área de 
muitos assaltos, deixan
do inseguros principal
mente os que ali forem 
receber o pagamento de 
acordos feitos às cent
nas, diariamente, pelas 
" aras de Trabalho. Ao 
mesmo tempo em que 
busca uma solução para 
o TRT em Brasília, o 
presidente da OAB/RJ, 
Octavio Gomes, promo
veu manifestação ordeira 
que reuniu mais de 
1.500 advogados, juízes 
e sindicalistas, em cami
nhada que terminou com 
um abraço ao fórum tra
balhista do Rio de Ja
neiro. Páginas 4 e 5 

Campinas agiliza - . . execuçao com JUIZ 

só para conciliação 
Advogados e juízes do Estado do Rio 

discutem a medida adotada pela Justiça 
do Trabalho de Campinas (SP), que 
designa um juiz somente para audiên
cias de conciliação na fase de execução, 
agilizando o processo. Página 8 
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PRETO N() BRANCO 

Imposto único fedeT< ·. l 
Originariamente, defendia 

a idéia na qual a reforma tri
butária fosse realizada identi
ficando-se primeiramente os 
grandes grupos, aos quais a 
arrecadação se desse de 
maneira eficiente e rápida. 
Podemos encontrar dois gran
des grupos atualmente que 
preenchem os princípios ine
rentes a este requisito, sendo 
eles : a movimentação da 
moeda eletrônica; e o consu
mo de bens e serviços. 

A partir daí, encontrar Ós 
respectivos tributos que fos
sem suficientemente simples 
e eficientes para preencher 
estes dois grandes grupos -
que seriam: o IMF (imposto 
movimentação financeira) e o 
IVA (imposto sobre valor 
agregado). Este seria o ideal 
de uma reforma tributária 
duradoura para o Brasil; até 
porque das três propostas de 
1Jorma tributária existentes, 

a de melhor implantação - a 
PEC no 183 do :Deputado 
Marcos Cintra mantinha ainda 
váribs impostos. 

Contudo, a implantação do 
IVA e do IMF com legislação 
puramente federal não seria 
do agrado dos Estados e 
Municípios, que provavel
mente criariam imensas bar
reiras, principalmente em 
relação ao IV A. 
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Porém, o Deputado Mar
cos Cintra propôs uma solu
ção interessante aoJpor a 
implantação do · posto 
único federal, atrav' a PEC 
no 474/01, vez que muda o 
enfoque dos dois grandes 
grupos anteri mente alin
hados. No i posto único 
federal, ele mantém a exis
tência de três grupos: os tri
butos federais, estaduais e 
municipais. 

A idéia é formidável do 
ponto de vist 
de sua apro ção; C':.t seja, 
uma reforma nível federal, 
englobando to s os tributos 
em apenas doi o IMF e o 
CMI (contribui o para pre
vidência), é mais ácil do que 
tentar reformar sistema, 
uma vez que nasceriam con
flitos com Esta~s e Mu
nicípios, que questionariam a 
possibilidade de perda de 
receita e meios de arrecada
ção própria. i 

A proposta foi f aprovada, 
recentemente, pela Comissão 
de Justiça da Câmara 
Federal, e em · p 'tica de
mons'trará que o s tema de 
arrecadação via m da ele
trônica, além de ráp o e de 
me(nor custo e maior 

'lruturo acomo
os Estados e 

Municípios, que já irão se 
beneficiar das remessas aos 
fundos previstos ·a proposta: 
"a) vinte por cent 0 Fundo 
de Participação dos 1.( :tados e 
Distrito Federal; b) ' ute por 
cento ao Fundo d ' Parti
cipação dos Municí ,; Js." 

Além disso, na 1roposta 
alinha-se que , Com
plementar regu , lffi alíquo
tas do <iMF e do CMI; ou 
seja, ao contrário das propos
tas do Governo e do 
Congresso Nacional, há pos
sibilidade de se saber previa
mente a alíquota necessária 
para manutenção da arreca
dação atual, bastando que se 
aprove a Lei Complementar 
em conjunto com a respecti
va Proposta de Emenda 
Constitucional. 

Diante de todos estes 
benefícios apoio as propostas 
do Deputado Marco Cintra e 
as defenderei sempre. Con
clamo a todos a defender uma 
"REFORMA TRIBUTÁRIA 
COM MENOS IMPOSTOS
IMPOSTO ÚNICO FEDE
RAL". 
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