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Exame anal coletivo é proibido
Dorgival TErcEiro NETo JúNior

Uma empresa de transporte de passageiro deverá 
indenizar o dano moral causado a um motorista que foi 
humilhado ao ser submetido a exame físico admissional 
para verificar a existência de hemorróidas, conforme deci-
são da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho 
do Rio de Janeiro.

O motorista de ônibus, dispensado depois de quase 
quatro anos de trabalho, disse que na época de sua admis-
são foi obrigado a se submeter a exame físico minucioso de 
inspeção anal diante de colegas, sentindo-se constrangido 
e humilhado. 

Segundo o motorista, caso constatada a propensão ou 
existência de hemorróidas, ou se o candidato se recusasse a 
realizar o exame, não haveria contratação. 

O fato foi testemunhado por outro motorista, que afir-
mou também ter se submetido ao exame, ocorrido na sala 
do médico e na presença de dois funcionários da viação. 

A sentença de primeiro grau deferiu ao empregado 
indenização no valor equivalente a três salários mínios, 
deixando insatisfeitas as duas partes.

Por isso, tanto o empregado, quanto a empresa, apre-
sentaram recurso ao Tribunal. O motorista para ampliar a 
condenação e a reclamada para se eximir da indenização, 
alegando que a testemunha do autor não mencionou que 
o exame médico admissional tivesse sido constrangedor e 
requerendo a reforma da decisão por falta de fundamento. 

A Turma, acompanhando o voto do relator, desem-
bargador José Geraldo da Fonseca, entendeu que a empre-
sa agiu fora de seus poderes diretivos, pois apesar de ter o 
direito de realizar exame médico admissional nos futuros 
empregados, constrangeu o candidato ao realizá-lo coleti-
vamente.

Ao final, a Turma acolheu apenas o recurso do 
empregado para aumentar a indenização para o patamar 
equivalente a dez vezes o  salário do empregado, totalizan-
do cerca de R$ 8 mil.

(TRT 2ª. Região – 2ª. Turma) 

ADMITIDO E DEMITIDO NO MESMO DIA 
TEM INDENIZAÇÃO

Um empregado admitido e dispensado no mesmo 
dia obteve do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás o 
direito às verbas indenizatórias.

A decisão foi da Primeira Turma, que, seguindo o voto 
do relator, desembargador Gentil Pio, reconheceu que o 
empregado foi efetivamente contratado pois participou da 
integração promovida pela empresa, celebrou contrato de 
emprego, entregou seus documentos e foi comunicado que 
a empresa não mais tinha interesse no referido contrato.

Para o relator, o caso não configurou expectativa de 
contratação frustrada pois ficou provado que o reclamante 
foi de fato contratado, tratando-se, na verdade, de resilição 
do contrato de emprego pela empresa, o que não constitui, 
segundo ele, ato ilícito.

Decisões estão sendo publicadas dentro do prazo estabelecido pelo CNJ

TRT consegue cumprir a 
Meta 4 de 2010 com mérito

É com grande satisfação que a Amatra13 recebe a 
manifestação do TRT, pois demonstra a relevância e o 
êxito do Conamat, cuja programação permitiu o debate 
de temas relevantes para o Poder Judiciário

Juiz Adriano Dantas – presidente da Amatra 13

““

NA PArAíbA

Magistrados destacam 
realização de encontro

A 1ª Turma de Jul-
gamento do Tribunal 
do Trabalho da Para-
íba apresentou votos 
de Congratulações aos 
presidentes da Asso-
ciação dos Magistrados 
do Trabalho da Paraíba 
(Amatra 13), Adriano 
Dantas e da Associação 
Nacional dos Magistra-
dos da Justiça do Tra-
balho (Anamatra), Re-
nato Henry Sant’Anna 
e ao juiz André Macha-
do, pela realização do 
XVI Congresso Nacio-
nal dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho 
– Conamat, que aconte-
ceu em João Pessoa no 
último mês de maio.

A proposta foi do 
desembargador Ubira-
tan Delgado, aprovada 
por unanimidade pelos 
desembargadores Vi-
cente Vanderlei e Ana 
Madruga e pela procura-
dora do trabalho, Maria 
Edlene Lins Felizardo.

O juiz Adriano 
Dantas falou da satisfa-
ção pelo reconhecimen-
to do trabalho: “É com 
grande satisfação que a 
Amatra13 recebe a ma-
nifestação do TRT, pois 
demonstra a relevância 
e o êxito do Conamat, 
cuja programação per-
mitiu o debate de temas 
relevantes para o Poder 
Judiciário”.  

O juiz André Ma-
chado destacou que 
“a parceria com o TRT 
possibilitou a realização 
de evento científico de 
excepcional qualidade 
no qual se discutiram 
questões fundamentais 
para a melhor adminis-
tração judiciária. Re-
cebemos com alegria o 
reconhecimento do Tri-
bunal porque o nosso 
desejo é colaborar para 
a efetivação da Justiça 
de forma célere e aten-
tos ao texto constitucio-
nal e às novas deman-
das da sociedade”.

representatividade
O XVI Congresso 

Nacional dos Magistra-
dos da Justiça do Tra-
balho – Conamat, trou-
xe à capital paraibana 
cerca de 800 juízes do 
trabalho de todo o país, 
além de advogados, es-
tudantes de Direito e 
membros do Ministério 
Público. Contou com as 
presenças dos minis-
tros Carlos Ayres Brito, 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
e do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e 
João Oreste Dalazen, 
presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho 
(TST) e do Conselho 
Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT).

guilhErmE guimarãEs FEliciaNo*

Jürgen Habermas ensinou, no final 
do século XX, que a sociedade é depen-
dente de uma crítica permanente às 
suas próprias tradições. É preciso pen-
sar criticamente para que o agir coletivo 
não se limite a reproduzir, nas dimen-
sões culturais, o movimento inercial 
dos corpos físicos (que, malgrado ser 
movimento, significa estagnação).  Mas 
a razão e especialmente a razão jurídica 
não é uma razão abstrata, absoluta ou 
permanente. É uma razão dialógica; ou, 
na própria expressão habermasiana, o 
produto de uma “ação comunicativa” 
(“Kommunikatives Handeln”), que só 
se realiza plenamente na esfera pública. 
Nada pode ser mais verdadeiro que 
isso, em especial nos Estados Demo-
cráticos de Direito: agir corretamente é 
agir com a racionalidade dos consensos 
informados e inclusivos. 

No seu microcosmo, a Magistra-
tura do Trabalho cuida bienalmente de 
dinamizar o seu pensamento, buscando 
a sua própria razão comunicativa e 
encetando a crítica sistemática às suas 
tradições, sempre em busca de mudan-
ças culturais e estruturais. Para esse 
mister, a sua arena pública denomina-

se Congresso Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Conamat). 

Entre os dias 1º e 4 de maio p.p., 
realizou-se em João Pessoa, no ensolara-
do Estado da Paraíba, o XVI Conamat. 
Ali, a Magistratura do Trabalho exer-
citou a sua razão comunicativa. Várias 
de nossas “tradições” jurisprudenciais 
e institucionais foram postas em xeque. 
Muitas não resistiram. Soçobrou, p.ex., 
a inteligência do item n. IV da Súmula 
n. 331 do C.TST (já adaptada para os 
rigores da ADC n. 16, do STF), quanto à 
exigência de uma “conduta culposa” da 
Administração para que seja responsá-
vel por débitos trabalhistas de suas con-
tratadas. Ora, exigir prova de “culpa” 
da Administração para responsabilizá-
la pelas dívidas trabalhistas dos seus 
inadimplentes nas infindáveis terceiri-
zações que pululam no setor público é, 
a uma, desguarnecer os direitos sociais 
e malferir indiretamente a Convenção 
n. 98 da OIT (arts. 2º e 3º), de que o Bra-
sil é signatário. Afinal, a maior “culpa” 
institucional já se evidenciou: a licitação 
levou à contratação de uma empresa 
privada que não respeita direitos traba-
lhistas e não é sequer economicamente 
capaz de suportá-los. 

A “normalização” das políticas de 

metas e do solapamento da indepen-
dência técnica e operacional dos juízes 
(por meio de mecanismos diretos, como 
as súmulas vinculantes, e indiretos, 
como o art. 5º, “e”, da Resolução CNJ n. 
106 que torna a observância da jurispru-
dência dos tribunais superiores um cri-
tério para a promoção) têm retirado do 
juiz, ao longo dos anos, a sensibilidade 
natural que o predispunha a repulsar 
toda e qualquer tentativa de violentar 
suas prerrogativas. E é a reflexão crítica 
em espaços públicos que nos permi-
te afastar as cortinas de fumaça e ver 
como, afinal, há certos rumos que pre-
cisam ser urgentemente corrigidos. A 
população não quer “qualquer senten-
ça”, desde que logo. Quer uma sentença 
justa e refletida, evidentemente dentro 
de prazos razoáveis. 

Refletir para avançar. Repensar os ca-
minhos. Sensibilizar os verdadeiros “gesto-
res” do Judiciário (que não estão nas varas, 
mas nos conselhos e tribunais superiores). E 
esperar um porvir mais dialógico.

*É professor associado do Departamento de 
Direito do Trabalho e da seguridade social da Fa-
culdade de Direito da universidade de são Paulo. 

juiz titular da 1ª vara do Trabalho de Taubaté e 
presidente da associação dos magistrados da 

Justiça do Trabalho da 15ª região (amatra Xv).

O Tribunal do Trabalho 
da Paraíba cumpriu a Meta 
4 definida pelo Poder Judi-
ciário para o ano de 2010. 
A meta define que as deci-
sões devem ser publicadas 
em no máximo 10 dias após 
o julgamento do processo 
em 2ª Instância, o que foi 
completamente cumprido 
pelo Tribunal Pleno e 1ª e 
2ª Turmas de Julgamento. 
Foram julgados, ao todo, no 
período de 1º a 31 de maio 
passado, no Pleno e nas 

duas Turmas, 917 proces-
sos, sendo que a Primeira 
Turma julgou 394, a Segun-
da Turma 458 e o Pleno 65 
processos.

De acordo com o se-
cretário do Pleno do TRT, 
Vladimir Azevedo de Mello 
“a esmagadora maioria dos 
julgamentos foi publicada 
em prazo inferior a cinco 
dias e muitos dos acórdãos 
foram disponibilizadas ain-
da na data do julgamento”.

Para o mês de maio de 

2012 os prazos médios de 
publicação foram de dois 
dias para a 1ª Turma um dia 
para a 2ª Turma e um dia 
para o Pleno. Para o cum-
primento da Meta 4 houve 
um grande trabalho no TRT 
da Paraíba, que incluiu a 
disposição e empenho dos 
desembargadores e de todos 
os servidores dos gabinetes, 
Secretaria do Tribunal Pleno 
e Coordenação Judiciária e 
Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Duas de 2012 já foram cumpridas
Das 10 Metas estabe-

lecidas para o cumprimento 
neste ano de 2012, o TRT 
já cumpriu duas. A Meta 3, 
que objetiva disponibilizar 
para consulta pública na 
internet, com andamento 
atualizado e conteúdo das 
decisões de todos os proces-
sos, respeitando o segredo 
de justiça, e a Meta 4 que 

pede a implantação do Nú-
cleo de Cooperação Judiciá-
ria, além de instituir a figu-
ra do juiz de cooperação.

Em reunião ocorrida 
na semana passada na 
Presidência do Tribunal, 
com o Comitê Gestor do 
Planejamento Estratégico, 
o assessor do Planejamen-
to Estratégico, Samuel No-

rat apresentou o relatório 
parcial de cumprimento 
das Metas 2012. Na oca-
sião, foram discutidas 
ações para o cumprimen-
to das metas até o final de 
2012. O relatório é enviado 
para o Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ pela As-
sessoria de Gestão Estra-
tégica do TRT.

O Tribunal do Trabalho da Paraíba 
é presidido pelo desembargador 
Paulo Américo Maia Filho e tem como 
vice-presidente o desembargador 
Carlos Coelho. É composto pelos 
desembargadores Vicente Vanderlei, 
Ana Madruga, Francisco de Assis 
Carvalho, Edvaldo de Andrade, 
Ubiratan Delgado, Eduardo Sérgio 
de Almeida e Wolney de Macedo 
Cordeiro.

!Composição

As Metas Nacionais do Judiciário 
para 2012, definidas no 5º Encontro 
Nacional do Judiciário, realizado em 
Porto Alegre/RS, nos dias 17 e 18 de 
novembro de 2012, foram escolhidas 
por votação, pelos presidentes de 
todos os 91 tribunais brasileiros. 
Foram selecionadas cinco metas 
para todo Judiciário e cinco metas 
específicas para a Justiça Trabalhista.

!Resultados

De magistrados.com para magistratura.jus

Juízes da Paraíba fazem palestra 
sobre acidentes de trabalho

O Programa Nacional 
de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho do Tribunal 
Superior do Trabalho foi o 
tema da palestra dos juízes 
do Tribunal do Trabalho da 
Paraíba, Marcello Maia Paiva 
e José Artur da Silva Rodri-
gues no seminário: “Segu-
rança e Saúde no trabalho 
como fator de competitivida-
de e Fundamento do Negó-
cio Sustentável na indústria 
da construção”, que aconte-
ceu na última quarta-feira, 
19, em João Pessoa, numa 
promoção do Comitê Per-
manente sobre Condições e 
Meio Ambiente do Trabalho 
na indústria da construção 
da Paraíba e Sesi/PB.

Os magistrados, que 
são gestores  do Programa do 
TST na Paraíba,  apresenta-
ram os objetivos e as ações do 
Programa para um público 
formado por empresários da 
construção civil, engenheiros 
e sindicalistas. Ressaltaram 
a necessidade de reverter os 
altos índices de acidentes de 
trabalho, principalmente na 
construção civil. 

Os gestores do Progra-
ma Nacional de Prevenção 

de Acidentes de Trabalho já 
agendaram visitas a cantei-
ros de obras e estão orga-
nizando o seminário: “NR 
18 e os fundamentos da 
segurança no trabalho na 
construção civil”, que deve-
rá acontecer na capital pa-
raibana nos dias 18 e 19 de 
outubro próximo. 

Segundo o juiz Mar-
cello Maia “este ano a 
orientação do TST é focar 
o trabalho de prevenção na 
construção civil, para di-
minuir os acidentes já que 
temos no país muitas obras 
de grande porte com a Copa 
do Mundo”.

Na ocasião o Sesi tam-

bém lançou o Programa Na-
cional de Segurança e Saú-
de no Trabalho na Indústria 
da Construção (PNSST-IC). 
O Programa vai ampliar o 
acesso de trabalhadores a 
informações sobre Seguran-
ça no Trabalho da Indústria 
da Construção, priorizando 
a prevenção de acidentes fa-
tais incapacitantes, além de 
oferecer um pacote de servi-
ços em três linhas de atua-
ção: Programa de Sensibili-
zação e Treinamento (PST), 
Diagnóstico de Prevenção de 
Quedas (DPQ) e Programa de 
Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da 
Construção (PCMAT).

Juízes marcello maia e José artur apresentaram o tema no sesi

Comunicação

TRT da PB está 
na final de prêmio

O Tribunal do Tra-
balho da Paraíba está na 
finalíssima do X Prêmio 
Nacional de Comunicação 
e Justiça (PNCJ), com o 
projeto Cantata da Conci-
liação. O resultado foi di-
vulgado nesta quarta-feira 
(20) e o projeto é finalista 
na categoria Campanha de 
Comunicação Institucional, 
juntamente com mais dois 
projetos “Promotor por um 
dia”, do Ministério Público 
do Acre e “Racismo – come-
ça com ofensa, termina com 
Justiça”, do Ministério Públi-
co de Pernambuco (http://
www.conbrascom.org/).

Os vencedores, por ca-
tegoria, serão conhecidos 
no Congresso Brasileiro 
dos Assessores de Comu-
nicação da Justiça (Con-
brascom), que acontecerá 
em Fortaleza, no Ceará, no 
período de 27 a 29.

O projeto Cantata da 
Conciliação foi veiculado 
nas emissoras de televisão 
da Paraíba no período que 
antecedeu a realização do 
projeto Conciliar é Legal, do 
CNJ, e da Semana Nacional 
da Execução Trabalhista, 
promovida pelo CSJT. 


