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APRESENTAÇÃO
Com alegria, apresento a edição número 77 da Revista do Tribunal Regional
do Trabalho da 3ª Região, repositório oficial da nossa jurisprudência, produzida
pela Escola Judicial do TRT de Minas Gerais.
O perfil da Revista, que conjuga decisões de 1ª e 2ª instâncias da Justiça
do Trabalho mineira a artigos de altíssima qualidade sobre temas voltados para o
tratamento empírico de questões pontuais, fundamentais para uma reflexão
aprofundada do Direito do Trabalho, tem agradado aos leitores.
Neste número, a Revista traz onze novos artigos, que exploram os mais
diversos assuntos. Marco Aurélio Marsiglia Treviso enfoca “A discriminação de
gênero e a proteção à mulher”; Léverson Bastos Dutra discorre sobre “A subversão
interpretativa do Direito do Trabalho e os conseguintes danos ao trabalhador”; Aline
Paula Bonna disserta sobre “A vedação do retrocesso social como limite à
flexibilização das normas trabalhistas brasileiras”; Alice Monteiro de Barros versa
sobre “Cidadania, relações de gênero e relações de trabalho”; Mirella Karen de
Carvalho Bifano Muniz e Luiz Otávio Linhares Renault analisam a ”Crise financeira
global e emprego: ‘Você é forte, dentes e músculos’.” ; Eduardo Augusto Lobato e
Renata Versiani Scott Varella apresentam o “Estudo sobre o concurso nacional
para a magistratura do trabalho”; María José Romero Ródenas examina “O efeito
do Pacto de Toledo na avaliação das incapacidades dos trabalhadores - críticas ao
sistema”; Manuel Bellido Aspas expõe aos leitores “O poder de controle do
empresário sobre os novos meios de comunicação e informação na empresa e os
seus limites”; Márcio Túlio Viana fala sobre “Os paradoxos da prescrição - Quando
o trabalhador se faz cúmplice involuntário da perda de seus direitos”; Wellington
Pereira Carneiro explana sobre “Palimpsesto de humanidade - Direitos humanos e
normas internacionais do trabalho, um estudo comparado”; e Graça Maria Borges
de Freitas trata da “Seleção de magistrados no Brasil e o papel das escolas de
magistratura: algumas reflexões para a magistratura do trabalho”.
O número 77 da Revista disponibiliza, ainda, quinze acórdãos do Tribunal e
sete sentenças de 1ª instância de relevante interesse para a comunidade jurídica.
O Desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, ao apresentar o número
76 da Revista do Tribunal, disse, com sabedoria, que a Revista é o “reflexo do
nosso olhar sobre o mundo em que vivemos [...]”. É verdade. A jurisprudência deve
acompanhar continuamente a evolução da sociedade, cada vez mais exigente no
tocante à atuação do Poder que exerce a jurisdição.
Verifica-se, para júbilo dos leitores, que a Revista do Tribunal continua firme
no propósito de fomentar o conhecimento. As matérias incluídas neste número
despertarão, com certeza, o interesse de todos aqueles que buscam ampliar o seu
cabedal jurídico.
Boa leitura!
PAULO ROBERTO SIFUENTES COSTA
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
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