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APRESENTAÇÃO

Há 48 anos, a Revista do Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região vem
sendo distribuída em sua versão impressa. Entretanto, a Escola Judicial, que
edita o periódico, ante o surgimento de novas tecnologias da informação, vê-se
diante do imperioso desafio de pensar sobre a possibilidade de transição do
formato impresso para o virtual.

Deixar para trás a publicação impressa, estática - algumas vezes servindo
como objeto de decoração, empoeirado nas estantes - e partir em direção à
versão virtual, dinâmica, é vencer o temor da mudança, é caminhar no mesmo
ritmo que as relações sociais imprimem à sociedade, no qual o tempo real é
priorizado e as ideias se alternam incessantemente.

A circulação do papel apergaminhado cessará, mas na história deste
Tribunal ficará o que foi nele impresso: entendimentos doutrinários, ideias
inovadoras, sábias e justas decisões - hoje, muitas consideradas precursoras -
produção sedimentada para futuras gerações de magistrados e servidores.

A internet introduziu mudanças radicais nas relações sociais e intensificou
o processo de globalização, estreitando ainda mais as fronteiras geográficas e
culturais. A transição para o mundo virtual facilitará o acesso ao conteúdo da
Revista e a sua ampla divulgação em todos os meios jurídicos - acadêmicos ou
não - incrementando, assim, o número de consulentes, que não mais será
limitado pela tiragem de exemplares impressos.

Como efeito da onda tecnológica, a Escola Judicial vem disponibilizando,
no seu site (www.trt3.jus.br/escola), a versão eletrônica do periódico impresso.
Não se trata ainda da Revista Virtual, que demanda outros atos constitutivos e
que, durante um período de transição - para permitir a paulatina adaptação do
usuário - coexistirá com a distribuição do periódico impresso.

A Revista n. 85, ora apresentada, ao ser folheada pelo leitor tradicional ou
“navegada” no oceano digital pelo adepto da tecnologia, propiciará o acesso a
temas como: Processo Judicial Eletrônico - em fase de implantação no Judiciário
trabalhista de Minas Gerais, litigância nos Juizados Especiais - consumidores
versus empresas de telefonia, Lei n. 12.619/2012, participação das mulheres
nos sindicatos, os desafios da linguagem jurídica, assédio sexual, entre outros,
sempre retratando a atualidade judiciária do país.

Enfim, a Revista do Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, seja
impressa ou virtual, ontem e hoje, espelha decisões que contemporizam a
contenda capital versus trabalho e reflete a função social patenteada pela tutela
do trabalhador, premissa da Justiça do Trabalho.
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