
Pioneirismo

Preocupada em defen-
der os direitos de seus asso-
ciados, a Amatra 13 instituiu, 
no ano de 2007, mediante re-
forma estatutária, a Diretoria 
de Prerrogativas e Assuntos 
Legislativos, que teve como 
primeiro diretor eleito o juiz 
Adriano Mesquita Dantas, 
substituto da 8ª VT de João 
Pessoa.

Entre as atribuições 
da Diretoria, estão a reali-
zação de cursos de gestão 
e administração judiciária, 
elaboração de pareceres e 
estudos a respeito de temas 
pertinentes com os direitos e prerrogativas 
dos magistrados, acompanhamento de jul-
gamento dos pleitos propostos pela Amatra 
13 no âmbito administrativo ou judicial, 
estudos a respeito de propostas legislativas 
a serem remetidas à Anamatra, além de 
promover debates entre os associados com 
a finalidade de oferecer contribuição sobre 

as matérias de interesse da 
magistratura, prerrogativas 
e valorização funcional. Das 
atividades já desenvolvidas 
pela Diretoria, Adriano desta-
ca a proposta de redefinição 
dos critérios objetivos para a 
promoção por merecimento,  
a participação na Comissão 
de Orçamento do TRT 13, a 
proposta de alteração do re-
gramento referente ao paga-
mento de ajuda de custo para 
contemplar as remoções a 
pedido dentre as hipóteses 
respectivas, entre outras. 

Recentemente, coube 
a essa diretoria apresentar proposta, 
posteriomente submetida à diretoria da 
entidade, para manifestação nos autos da 
MA 116/2009, do TRT 13, que trata da 
redefinição dos critérios de zoneamento 
dos juízes substitutos, sendo a matéria, 
ao final, submetida à assembléia extraor-
dinária, no último dia 19 de junho.
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Cláudio Pedrosa lança livro 
sobre contrato de trabalho

Seminário da AMATRA 13 reúne Seminário da AMATRA 13 reúne 
cerca de 350 participantes em CGcerca de 350 participantes em CG

O I Seminário de Direito e Processo do Trabalho de Campina Grande - 
“Perspectivas contemporâneas do Direito do Trabalho” foi realizado pela Amatra 
13, Esmat 13 e Comissão do Conamat 2012. Contando com a participação de 
grandes nomes da Justiça nacional e local no quadro de palestras e paineis, o 
Seminário foi aclamado por juízes, advogados, servidores da Justiça e estudantes 
de Direito, chegando a superar as expectativas de inscrições.         Página 10

Anamatra e Amatra 13 realizam o 1° Encontro Nacional 
de Magistrados do Trabalho Aposentados em João Pessoa

No próximo dia 23 de julho, Cláudio 
Pedrosa Nunes, juiz do Trabalho da 13ª 
Região, fará o lançamento do livro “Mo-
dificações do Contrato de Trabalho & sua 
Reestruturação Dogmática”, pela Editora 
Juruá. O evento, que recebe o apoio da 
Amatra 13 e da Esmat 13, terá início às 16 
horas, no auditório do Fórum Trabalhista 
Maximiano de Figueiredo, piso E 2, no 
Shopping Tambiá.

Diretoria de Prerrogativas atua em defesa 
dos interesses e direitos dos associados

Páginas 5 e 6 

INTRODUÇÃO À INTRODUÇÃO À 

PSICOLOGIA JURÍDICAPSICOLOGIA JURÍDICA

ESMAT 13 e EJUD abrem 
inscrições para curso

Nos próximos dias 7 e 8 de agosto, a 
Esmat 13, em parceria com a EJUD (Escola 
Judicial e de Administração Judiciária do 
TRT 13), promoverá o curso “Introdução 
à Psiciologia Jurídica”. As aulas aconte-
cerão no auditório do Fórum Maximiano 
de Figueiredo e serão ministradas pelo 
professor Jorge Trindade, Doutor em Psi-
cologia Clínica e Saúde Mental. O curso 
será destinado a juízes e servidores do 
TRT 13, os interessados podem se inscrever 
gratuitamente na SEGEPE.

O evento fará parte das comemora-
ções da associação pelo dia nacional do ju-
rista (11 de agosto), que se encerrarão com 
um passeio de catamarã pelo rio Sanhauá 
na noite do dia 8 de agosto.

NO FÓRUM TRABALHISTANO FÓRUM TRABALHISTA

Juiz Adriano Dantas, Diretor 
de Prerrogativas e Assuntos 
Legislativos da Amatra 13
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ENDEREÇO PAR A CORRESPONDÊNCIA

COMISSÃO EDITORIAL
Juízes André Machado Cavalcanti

 e Mirella Darc de M. Cahu 

O Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ, ao qual, por definição (art.103-B, 
§ 4º, da CF), cabe “o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judi-
ciário”, editou a resolução n. 70 em 18 de 
março do ano em curso, dispondo sobre 
o “planejamento e a gestão estratégica no 
âmbito do Poder Judiciário”.

Fruto das metas estabelecidas 
pelo Conselho, por ocasião dos Encon-
tros Nacionais do Judiciário, realizados 
nos anos de 2008 e (fevereiro) 2009, o 
regramento regulamentar visou a pos-
sibilitar um planejamento estratégico 
plurianual, de modo que as políticas 
administrativas tivessem continuidade 
e fossem desvinculadas da alternância 
na gestão dos tribunais.

Em nome da transparência, cuidou 
o Conselho de garantir a participação de 
serventuários e juízes de 1º e 2º graus, 
indicados pelas suas entidades repre-
sentativas (art. 2, § 4º), na elaboração e 
execução dos orçamentos e no planeja-
mento estratégico dos tribunais.

Conquanto pareça elementar a 
necessidade de participação dos ma-
gistrados em tais comissões, foi preciso 
um disciplinamento por parte do CNJ 
para normatizar aquilo que sistemati-
camente era negado ao segmento da 
magistratura.

Ora, cabendo aos juízes a admi-
nistração dos tribunais, revela-se um 
contra-senso negar-lhes o conheci-
mento acerca do teor das propostas 
orçamentárias e da execução dos seus 
orçamentos, informações de caráter 
público que interessam a toda a socie-
dade. Tal procedimento atentava contra 
a transparência que deve nortear todos 
os atos administrativos.

No âmbito da 13ª Região, muito 

antes da edição da referida resolução, 
já na posse da atual mesa diretora do 
Tribunal, em janeiro do ano corrente, 
cobramos dos então empossandos a 
esperada transparência por meio da 
participação da associação em todo o 
ciclo orçamentário. 

Admitido o acompanhamento infor-
mal em reuniões periódicas, a Amatra 13 
protocolizou requerimento administrativo 
em que pediu à administração do tribu-
nal o efetivo cumprimento da resolução 
administrativa que garante a participação 
dos indicados no processo de elaboração 
do orçamento e no planejamento estra-
tégico do regional.

De outra forma, teríamos os magis-
trados à margem do processo de aferição 
e definição de prioridades orçamentárias, 
relegando-se a segundo plano as neces-
sidades daqueles que realizam a ativida-
de-fim do órgão judiciário e a quem cabe 
gerir as suas unidades.

Esperamos, pois, a criação formal 
da comissão destinada a tal fim, nos 
moldes disciplinados pelo Conselho, a 
fim de que seja estabelecida integral-
mente a transparência administrativa 
almejada, na medida em que a mera 
participação informal dos juízes, sem 
a participação efetiva em todos os pro-
cessos do ciclo orçamentário, revela-se 
insuficiente para tal intento.

Tal medida, uma vez encerrada, 
inaugurará uma nova era na política ad-
ministrativa do nosso tribunal, proporcio-
nando-lhe significativa democratização 
nos gastos públicos em atenção às ne-
cessidades reais de todos os que fazem 
o judiciário trabalhista paraibano.

André Machado Cavalcanti
Juiz Presidente da Amatra 13
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Em virtude das fortes chuvas que caíram sobre 
o município de Patos (PB), no último mês de abril, a 
Amatra 13 tomou a iniciativa de lançar campanha para 
arrecadar donativos (foto) para as famílias desabriga-
das por conta das enchentes. A idéia partiu da juíza do 
Trabalho titular no município, Maria das Dores Alves, 
e recebeu o apoio de vários magistrados paraibanos. 
Um exemplo foi o acordo homologado pelo juiz Rômulo 
Tinoco dos Santos, titular da 8ª VT de João Pessoa, 
entre uma empresa privada e o Ministério Público do 
Trabalho, que reverteu o valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) para aquisição de colchões e alimentos não 
perecíveis para as vítimas de Patos. 

Outra adesão foi a da Revista Acrópolis Kids, cujo 
editor, Marcus Luna, arrecadou leite em pó e fraldas 
descartáveis com os convidados para o lançamento da 
primeira edição da publicação. 

Mais uma vez, a Fundação Cidade Viva, através 
da intermediação feita pelo Juiz Alexandre Roque 
Pinto, engajou-se na campanha e centenas de quilos 
de doações foram remetivas pelos seus membros à 
sede da Amatra 13.

Solidariedade às vítimas das enchentes em Patos

Centenas de quilos de alimentos foram 
arrecadados com a campanha de solidariedade



Resolução aprimora critérios para 
aferição de merecimento
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Atendendo requerimento da Ama-
tra 13, o Tribunal Regional do Trabalho 
da Paraíba, no último dia 26 de março, 
aprovou alteração da RA nº 20/06 que 
regulamentava a promoção pelo critério 
do merecimento no âmbito do nosso 
regional. O texto, que resultou na edição 

No último dia 26 de maio, 
o Conselho Nacional de Justiça 
autorizou remessa de projeto de 
lei ao Congresso Nacional, com 
vistas à ampliação dos quadros 
da Corte Trabalhista Paraibana. 
A Amatra 13 apresentou memo-
rial aos conselheiros do CNJ, 
através do qual ressalvou, em re-
lação ao processo administrativo 
(PAM nº 200810000031543), o 
“pequeno impacto orçamentário, 
já que o projeto não pretendia a 
ampliação do número de servido-
res, FCs ou CJs, mas apenas de 
dois cargos em nosso tribunal”, 
segundo explicou o presidente 
da entidade, juiz André Macha-

do Cavalcanti, que esteve em 
Brasília para conversar com os 
conselheiros.

O juiz André Cavalcanti 
destacou ainda o aumento do 
volume de ações no regional 
e a necessidade de dotá-lo de 
estrutura suficiente à prestação 
jurisdicional exigida pela socie-
dade em futuro próximo dado ao 
crescimento econômico do Esta-
do e as consequentes demandas. 
Também o presidente do TRT 13, 
juiz Edvaldo de Andrade, esteve 
no CNJ para levar aos conselhei-
ros os argumentos favoráveis 
do tribunal à ampliação do seu 
quadro.

O presidente da Amatra 13, juiz André Machado, partici-
pou, no último dia 14 de maio, em Brasília, da instalação da 
Comissão Especial criada para analisar a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 210/07, de autoria do deputado Regis de 
Oliveira (PSC-SP). O texto da PEC altera os artigos 95 e 128 da 
Constituição Federal para restabelecer o Adicional por Tempo 
de Serviço como componente da remuneração das carreiras da 
magistratura e do Ministério Público.

“Acompanhamos a instalação da comissão como forma 
de apoiar o trabalho desenvolvido pela Anamatra, que vem 
lutando para a concretização dessa aspiração da magistratura 
trabalhista, forma de valorização e estímulo para nossa carrei-
ra”, comentou André. A Comissão, que deve dar um andamento 
efetivo à proposta, foi criada após pedido da Frente Associativa 
da Magistratura e do Ministério Público, e tem como presidente 
o deputado  João Dado (PDT/SP) e como relator, o deputado 
Laerte Bessa (PMDB/DF).

O texto da PEC partiu de sugestão da entidade e de inte-
grantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público, com o respaldo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

CNJ recebe memorial para 
ampliação de cargos no TRT 13

Instalada Comissão Especial para analisar PEC do ATS

A Comissão foi criada a pedido da Frente Associativa 
da Magistratura e do Ministério Público

A magistratura do Trabalho do Estado da Pa-
raíba foi representada pelo presidente da Amatra 
13, juiz André Machado Cavalcanti, em mobilização 
pela aprovação do PL dos Subsídios na Câmara dos 
Deputados, realizada no último dia 12 de maio.

Magistrados de todo o país e representantes 
da Anamatra falaram com líderes partidários sobre 
o Projeto de Lei nº 7297/2006, referente à revisão 
dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que aguarda apenas apreciação do 
Plenário da Câmara dos Deputados para seguir ao 
Senado Federal. O movimento é permanente e conta 
com várias entidades representativas da magistratura 
nacional.

Semelhante movimentação ocorreu no CNJ, no 
último dia 31 de março, quando os representantes 
associativos, dentre os quais o presidente André 
Machado e o diretor da Esmat 13, juiz Artur Torres, 
entregaram ao Ministro Gilmar Mendes e aos demais 
conselheiros a “Carta Aberta da Magistratura e do 
Ministério Público da União” através da qual revela-
ram a insatisfação com o tratamento dado ao projeto 
de lei referido.

Empenho pelo PL dos Subsídios

da RA nº 24/09, foi publicado no DJe do 
último dia 03 de abril.

Após ampla discussão entre os asso-
ciados, em assembleias realizadas para 
este fim, a associação remeteu sugestão 
ao Tribunal. O texto proposto foi aprovado 
com pequenas alterações. A nova regula-

mentação disciplina o procedimento de 
impugnações e recursos dos interessados, 
procurando, por outro lado, possibilitar 
uma melhor aferição do merecimento en-
tre os candidatos concorrentes, de modo 
a objetivar a promoção.

O juiz Adriano Mesquita Dantas, 
diretor de Prerrogativas e Assuntos 
Legislativos da Amatra 13, revelou que 
a principal preocupação da entidade é 
tornar claros os requisitos para a promo-
ção, evitando-se um nivelamento entre os 
concorrentes que não demonstre uma real 
igualdade de condições e aptidões para a 
promoção por esse critério. “O novo texto 
apresenta diferentes níveis de pontuação, 
privilegiando-se o efetivo merecimento do 
promovido”, acredita Adriano.
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 Comissão do Orçamento

Uma das solicitações foi pela formali-
zação da criação de Comissão do Orçamen-
to, com indicação de nomes apresentados 
pela Amatra 13, seguindo os termos da 
Resolução n° 70 do CNJ. “Apesar dos juízes 
indicados já participarem informalmente da 
comissão, solicitamos ao TRT 13 a indicação 
formal”, diz o representante da magistratura 
trabalhista do Estado.

Juízes do interior

Outro requerimento da entidade foi 
em relação à observância, por parte do TRT 
13, das regras para convocação de juízes 
do interior para a 2ª instância. “Propomos 
a adequação dos artigos 8°-B e 27-A do Re-
gimento Interno do nosso Egrégio Tribunal, 
levando em consideração decisão do CNJ na 
Resolução n° 17 e no PCA n° 468”, explicou 
o diretor de prerrogativas da Amatra 13.

Pagamento de diárias

A entidade também propôs a modi-
ficação do art. 2° da RA n° 120/98, que 
regulamenta o pagamento de diárias e ajuda 

AMATRA 13AMATRA 13 realiza intenso trabalho 
institucional em prol dos magistrados

Nos últimos meses, a Amatra 13 apresentou vários requerimen-
tos ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região com o objetivo 
de colaborar na solução das questões relativas ao exercício das 
funções atribuídas aos magistrados do Trabalho.

de custo aos servidores e magistrados do 
TRT, para que passe a constar a previsão de 
pagamento de ajuda de custo nas remoções 
dos magistrados, ainda que estas decorram 
de postulação à administração. A entidade 
baseou-se em decisão proferida pelo CNJ 
nos autos do PP n° 200810000013231, 
quanto ao direito ao pagamento de ajuda 
de custo a magistrados removidos a pedido. 
A decisão do CNJ sugere, inclusive, que o 
CSTJ revise a norma referente ao pagamento 
do direito a magistrados que pleiteiam re-
moção. A Amatra 13 espera, portanto, que 
o TRT 13 antecipe adequação no âmbito 
regional.

Manifesto

Mais uma causa de interesse da ma-
gistratura trabalhista paraibana foi tratada 
através de manifesto parcialmente contrário 
à proposta do TRT 13 em alterar regras dos 
zoneamentos de juízes substitutos. A Ama-
tra 13 externou, através de requerimento 
nos autos da MA n. 116.2009.000.13.00.4e, 
a discordância quanto a alguns pontos da 
proposta da administração, em conformi-
dade com o entendimento apurado em as-
sembleia extraordinária realizada no último 

dia 19 de junho.
Uma das sugestões aprovadas pela 

Amatra 13 foi a de que os juízes lotados 
em Campina Grande não atuem em outras 
unidades “sob pena de restar desvirtuada a 
finalidade de previsão de volantes naquela 
cidade, qual seja a de prestar efetivo auxí-
lio aos juízes Titulares ou Substitutos”. A 
entidade defendeu ainda que as Varas do 
Trabalho de João Pessoa e Campina Grande 
continuem a contar com um juiz auxiliar 
permanente, com evidentes ganhos para os 
jurisdicionados e para os serviços judiciá-
rios, garantindo-se a lotação fixa de outro 
auxiliar para o fórum de Santa Rita pelos 
mesmos motivos.

Merece destaque ainda o requerimento 
para que reste explícita em norma regula-
mentar a previsão de pagamento de ajuda 
de custo ao juiz substituto quando houver 
alteração de sua lotação, em caráter perma-
nente, nos termos previstos pela LOMAN.

PEC dos 75 anos

Através de ofício encaminhado aos 
deputados federais da bancada paraibana, 
entidades associativas do Estado solicitaram 
o apoio contra a aprovação do Projeto de 
Emenda Constitucional nº 457/2005, que 
eleva a aposentadoria compulsória dos ser-
vidores públicos de 70 para 75 anos. A Ama-
tra 13 se uniu ao movimento por entender 
que o aumento da compulsória provocaria 
o engessamento das cúpulas do Judiciário, 
protelando a imprescindível renovação dos 
quadros dos Tribunais.

Em visita de cortesia realizada no 
último dia 08 de maio, representantes 
da CAIXA Econômica Federal fizeram 
uma exposição para alguns juízes do 
Trabalho que atuam na Paraíba a res-
peito do acordo de cooperação para 
financiamento habitacional entre o 
TRT 13ª Região e a CAIXA. O encontro 
ocorreu na sede da Amatra 13.

Os juízes que compareceram 
à reunião tiveram a oportunidade 
de esclarecer dúvidas a respeito 
dos produtos oferecidos através do 
acordo, além de conhecer vantagens 
e benefícios que o convênio propor-

ciona. Para o presidente da Amatra 
13, juiz André Machado, a visita foi 
proveitosa, “os participantes intera-
giram, aproveitando para tirar todas 
as suas dúvidas”.  Ele enfatizou ainda 
a histórica parceria da entidade com 
a CAIXA, que já viabilizou a concreti-
zação de diversos projetos da asso-
ciação. Elan Ferreira de Miranda, su-
perintendente da CAIXA na Paraíba, 
revelou estar muito satisfeito com a 
chance de estreitar relações com os 
juízes trabalhistas, “nos colocamos 
à disposição de todos para eventuais 
esclarecimentos”, disse.

Os novos dirigentes da Asso-
ciação Nacional dos Magistrados 
do Trabalho foram empossados 
em solenidade realizada no últi-
mo dia 27 de maio, em Brasília. 
A diretoria eleita para o biênio 
2009/2011 tem como presidente 
o juiz Luciano Athayde Chaves, 
paraibano que atua na 21ª Região 
(RN). Os juízes André Machado, 
Adriano Dantas, Antônio Eudes, 
Rômulo Tinoco e Ana Beatriz, in-
tegrantes da diretoria da Amatra 
13, além do presidente do TRT 
13, juiz Edvaldo de Andrade, 
prestigiaram a solenidade.

Nova diretoria 
da Anamatra toma 
posse em Brasília

Juízes recebem esclarecimentos sobre acordo 
de cooperação entre TRT 13 e CAIXA
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Magistrados se reúnem em João Pessoa 
para repudiar discriminação de aposentados

O ministro aposentado do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) José Luciano de Castilho 
Pereira abriu o encontro com a 
palestra de tema “A aposenta-
doria na nova Lei Orgânica da 
Magistratura (Loman)”. Luciano 
de Castilho questionou o trata-
mento desigual recebido pelos 
ministros aposentados do TST 
o que, segundo ele, alimenta 
uma desconfortável sensação de 
insegurança. Sobre o encontro, 
o ministro disse estar surpreso 
pela realização do Encontro 
pela Anamatra e pela Amatra 
13. “Nunca vi algo parecido e 
olha que ingressei na Justiça 
do Trabalho em 1973”, relatou. 
“Foi muito bom ver todos entu-
siasmados e se sentindo vivos e 
ativos”, afirmou ao reforçar que 
é preciso tratamento igualitário 
entre ativos e aposentados. 

O evento culminou com a 
elaboração da “Carta de João 
Pessoa” que foi encaminhada a 
diversos destinatários, entre eles 
os ministros do TST. Nela, os 
participantes ressaltaram, entre 
outros pontos, a importância do 
tratamento isonômico entre os 
magistrados do Trabalho em ativi-
dade e aposentados por parte dos 
Tribunais Superiores e Regionais. 
A manifestação quanto à incons-
titucionalidade dos descontos 
previdenciários aos aposentados 
também é outro destaque da 
Carta. (veja carta na íntegra no 
site www.amatra13.org.br)

A juíza aposentada da 5ª Re-
gião, Ilce Marque Benevides, que 
presidiu a Anamatra na gestão 
1989/1991, avaliou que o evento 
foi importante por unir idéias de 
pessoas que têm os mesmos in-
teresses. “Eu espero que a parte 
principal e objetiva se concretize 
que é tomar providências efeti-
vas. A luta não é fácil, mas não é 
impossível”, alertou.

Cerca de 100 magistra-
dos aposentados de todo Brasil 
participaram de oficinas, pa-
lestras e debates. O clima de 
informalidade do evento e de 
coleguismo entre os magistra-
dos do Trabalho aposentados 
foi revelado em passeios turís-
ticos por João Pessoa e jantar 
regional realizado no Restau-
rante Mangai animado ao som 
de autêntico forró nordestino e 
pela apresentação do grupo de 
folclore do SESC.

A juíza Antônia Campos 

Serra (Amatra 8) concordou que 
o encontro foi muito proveitoso, 
“foram tratados pontos que toca-
ram a todos nós aposentados que, 
muitas vezes, somos considerados 
inativos, mas na verdade somos 
apenas aposentados, porém ati-
vos. Indagada a respeito da cidade 
escolhida para sediar o evento, 
Antônia comenta que “João Pessoa 
é maravilhosa, recebeu de braços 
abertos os participantes”, disse. 

“Gostaria de manifestar meus 
parabéns à diretoria da Amatra 13 
pelo pioneirismo do evento, que 

primou por uma organização im-
pecável e sem dúvida projeta nossa 
associação no cenário nacional de 
forma muito positiva. Vale destacar 
também o total empenho dos co-
legas que organizaram o evento, 
particularmente André Machado 
e José Marcos, incansáveis na 
tarefa de bem receber os parti-
cipantes”, comentou o juiz Paulo 
Henrique Tavares da Silva, titular 
da 2ª VT de João Pessoa, que se 
fez presente em vários eventos do 
Encontro juntamente com outros 
juízes ativos da 13ª Região.

A Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra) e a Asso-
ciação dos Magistrados do Trabalho da 

13ª Região (Amatra 13) promoveram de 30 de 
abril a 02 de maio, na capital paraibana, o 1° 
Encontro Nacional de Magistrados do Trabalho 
Aposentados “Ativos para uma aposentadoria 
plena”. O evento contou com o apoio do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 13ª Região e da 
Escola Superior da Magistratura Trabalhista 
da Paraíba (Esmat 13). Durante a abertura do 

evento, o presidente do TRT 13, Edvaldo de Andrade, falou do respeito que me-
recem os juízes do Trabalho aposentados de todo o Brasil. “Tudo o que chega 
para as novas gerações é fruto do trabalho dos aposentados”, afirmou.

O juiz José Marcos da Silveira Farias, aposentado da 
13ª Região e membro da Comissão Organizadora do 
evento, lançou a idéia de se instituir um grupo de 
viagem para magistrados do Trabalho aposentados 
de todo Brasil.

Os juízes do Trabalho aposentados Adil Todeschini (4ª 
Região) e Ivo Dantas Cavalcante (6ª Região) falaram 
da inconstitucionalidade da E. C. nº 41/2003 em painel 
presidido pela então eleita Diretora de Aposentadados 
da Anamatra, Cristina Ottoni Valero (2ª Região).

O painel “A renovação da vida na aposentadoria” 
teve a explanação da juíza do Trabalho Sílvia Cerveira 
Wanderley, aposentada da 13ª Região, e de Marcos 
Tadeu Lacerda, psicólogo clínico trabalhista do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 13ª Região.

O juiz aposentado Ruy Eloy (à direita), da 13ª Região, 
divertiu os magistrados com histórias curiosas ocor-
ridas durante sua carreira na magistratura, durante 
a oficina de talentos que coordenou, contado “casos 
e acasos na Justiça do Trabalho”.

Informalidade e coleguismo entre os participantes

Participantes em assembleia votaram o texto da “Carta de João Pessoa”
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A Associação dos 
Magistrados do Trabalho 
da 13ª Região (Amatra 
13) e a Escola Superior 
da Magistratura Traba-
lhista da Paraíba (Esmat 
13) divulgaram o resul-
tado do Prêmio Juiz Ruy 
Eloy de Monografias. 
A solenidade ocorreu 
durante a abertura do 
1º Encontro Nacional de 
Magistrados do Trabalho 
Aposentados.

O primeiro lugar do concur-
so ficou com a monografia de 
título “Precarização de Direitos 
Trabalhistas: análise crítica da le-
gislação pró-capital”, de autoria 
de Jólia Lucena da Rocha (juíza 
do Trabalho da 21ª Região - Rio 
Grande do Norte). “Me sinto mui-
to honrada com o prêmio que, na 
minha opinião, é um incentivo à 
continuação do desenvolvimento 
acadêmico”, comentou a juíza.

A segunda colocada foi “O 
capital não é tudo: apontamentos 
sobre a história das relações de 
trabalho no Brasil”, de Antônio 
Cavalcante da Costa Neto (juiz 
do Trabalho da 13ª Região - Para-
íba). “Estou muito feliz em rece-
ber esse prêmio e de fazer parte 
dessa merecida homenagem ao 
juiz Ruy Eloy, além de me sentir 
muito honrado em prestigiar 

Juíza da 21ª Região leva 
prêmio de R$ 5 mil

evento tão importante”, disse 
Antônio Cavalcante.

A terceira colocação ficou 
com “Direitos fundamentais e 
consciência de classe. A histo-
ricidade justrabalhista”, produ-
zida por Paula Helena Schimitt 
(estudante - Rio Grande do Sul), 
que não pode comparecer ao 
evento.

“Essa homenagem é por 
demais marcante na minha vida, 
pois registra o reconhecimento 
dos colegas ao meu empenho 
na vida associativa”, declarou 
o juiz do Trabalho aposentado 
Ruy Eloy lembrando que ao in-
gressar na magistratura passou 
a reivindicar pelos direitos de 
sua classe. “A vida associativa 
congrega e solidifica amizades”, 
opinou ainda o juiz que foi, por 
aclamação, o primeiro presiden-
te da Amatra 13.

Jólia Lucena da Rocha, juíza da 21ª Região, recebe o prêmio das mãos do juiz Ruy Eloy

Juiz Artur Torres 
entrega a 2ª premia-
ção ao juiz Antônio 
Cavalcante, 
da 13ª Região

Durante os três dias do evento, os magistrados 
aposentados tiveram a oportunidade de se congratular 
com os colegas através de passeios e eventos sociais 
oferecidos pela Amatra 13 e pela Anamatra. Dentre as 
atividades voltadas para o lazer dos participantes do 
encontro, um jantar dançante de recepção, um city-
tour por João Pessoa, um jantar com comidas típicas 
nordestinas e show de forró com um grupo de folclore, 
além de uma feijoada  que foi oferecida na pérgula da 
piscina do Hotel Tambaú, com apresentação de um 
grupo de chorinho.

Os magistrados aposentados também tiveram a 
oportunidade de conhecer uma das mais belas atrações 
turísticas da Paraíba: o pôr-do-sol na praia do Jacaré, a 
bordo de um catamarã e ao som do Bolero de Ravel.

Momentos 
de lazer e 
descontração

Descontração ao pôr-
do-sol na praia do Ja-
caré, uma das belas 
atrações turísticas de 
João Pessoa,  a bordo de 
um catamarã e ao som 
do Bolero de Ravel.

Feijoada no restaurante do 
Hotel Tambaú, apresentação 

folclórica e a festa de con-
fraternização na abertura do 
evento marcaram o encontro 

dos magistrados aposentados.



Para marcar o lançamento da 
campanha, a CDH realizou um debate 
sobre a exploração sexual infantil, con-
siderado pela OIT como a pior forma de 
trabalho. O evento ocorreu no auditório 
do Fórum Trabalhista de João Pessoa, 
após a exibição do filme “Anjos do Sol”, 
um drama que aborda o tema. Os parti-
cipantes trataram sobre a impunidade 
que alimenta esse tipo de exploração e 
da importância da mobilização de en-
tidades em torno do tema, buscando o 
engajamento da sociedade para a solu-
ção deste terrível problema enfrentado 

por crianças e adolescentes. O debate 
também contou com a participação de 
servidores do TRT 13, representante 
do Conselho Regional de Psicologia e 
do Fepeti (Fórum de Erradicação do 
Trabalho Infantil).

As juízas do Trabalho Mirella 
D’Arc de Melo Cahu Arcoverde de 
Souza e Veruska Santana Sousa de 
Sá, integrantes da CDH da Amatra 13, 
informam que os cartazes de divulga-
ção da campanha estão à disposição 
de qualquer interessado, basta solicitar 
através do telefone 83- 3241-7799.

CDH atua contra a exploração 
de crianças e adolescentes

A Amatra 13, por meio da sua 
Comissão de Direitos Humanos, e em 
parceria com o Ministério Público do 
Trabalho, iniciou no último dia 12 de 
junho uma campanha pela erradicação 
do trabalho infantil. “Pretendemos es-
clarecer a população acerca dos riscos 

e prejuízos desse tipo de exploração, o 
trabalho será levado a escolas e conse-
lhos tutelares, alertando e chamando a 
sociedade para enfrentar e denunciar 
esse grave problema”, explicou a co-
ordenadora da CDH, juíza Maria Lílian 
Leal de Souza.

Também em 12 de junho, instituído pela OIT 
como o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, 
integrantes da Amatra 13 participaram do lançamen-
to de selo contra a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, uma iniciativa do Ministério Público do 
Trabalho e da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos. A solenidade ocorreu no auditório da OAB-PB.

A vice-presidente da Amatra 13, juíza do Traba-
lho Ana Paula Cabral Campos, compareceu ao evento 
e reiterou o empenho da entidade para erradicar a 
exploração sexual infantil. “Nossa CDH, além de dar 
apoio a ações como essa, pretende atuar junto a 
escolas, conselhos tutelares e entidades civis, enfati-
zando a importância da sociedade se engajar nessa 
luta. Vamos unir forças sempre, não nos deixemos 
vencer!”, disse.

Após o lançamento do selo, foi realizada uma 
audiência pública para debater formas de combate à 
exploração do trabalho infantil.

Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, juízas Mirella Cahu, Lilian Leal 
e Veruska Sá e o juíz Artur Torres no lançamento da campanha da AMATRA 
13, que teve apresentação de filme e distribuição de cartazes temáticos

Selo da campanha é lançado

Juíza Ana Paula Cabral Campos na solenidade de lançamento do selo contra 
a exploração sexual de crianças e adolescentes, no auditório da OAB-PB

Reforçando o comprome-
timento com a causa, no último 
dia 8 de junho, o presidente da 
Amatra 13, juiz André Machado, 
participou da abertura do Seminá-
rio: “Trabalho Infantil Doméstico: 
Uma Violência contra a Criança e 
o Adolescente”, que ocorreu no 
auditório da Reitoria da Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB) 
- Campus I. O objetivo do semi-
nário foi sensibilizar a sociedade 
local a respeito dos prejuízos do 
trabalho infantil, em especial, 
do trabalho infantil doméstico, 
mobilizar parceiros com o intuito 
de implementar e fortalecer ações 
de combate ao trabalho infantil e 
fortalecer a rede de combate ao 
trabalho infantil. 

Seminário na UFPB

O juiz André Machado participou da mesa 
de um debate, na UFPB, sobre a exploração do  
trabalho infantil doméstico na ParaíbaANO IX I Nº 34 I João Pessoa - Paraíba I  Março a Junho de 2009
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Projeto Conciliar
Amatra 13 e TRT 13 realizam 5ª edição na Paraíba

Os valores negociados no Pro-
jeto Conciliar, realizado no último 
dia 27 de maio em todas as Varas 
do Trabalho do estado e na sede do 
TRT, segundo dados da Corregedoria 
do Tribunal Regional do Trabalho, 
ultrapassaram R$ 7 milhões. A ini-
ciativa foi uma realização do TRT da 
Paraíba e Amatra 13, com parceria 
da Caixa Econômica Federal e apoio 
da OAB e Procuradoria Regional do 
Trabalho.

A Vara do Trabalho de Guarabira, 
no brejo paraibano, foi a unidade com 
o maior volume de recursos negocia-
dos no Dia Estadual da Conciliação. 
Em valores atualizados, foram cerca 
de R$ 3 milhões. A Vara do Trabalho 
de Itaporanga, no alto sertão do es-
tado, negociou mais de R$ 800 mil, e 
a Segunda VT de João Pessoa, quase 
R$ 500 mil.

Em relação a municípios, a 
grande novidade foi Araruna, que 
nunca havia participado do Projeto 
Conciliar. O município negociou o 
pagamento de todos os precatórios 
vencidos, ultrapassando R$ 500 
mil.

O presidente do TRT 13, juiz Ed-
valdo de Andrade, disse estar satis-
feito com os resultados alcançados. 
“Devemos lembrar que estamos vi-
vendo uma crise econômica mundial 
e as prefeituras, que têm as maiores 
dívidas, estão em dificuldades finan-
ceiras, e os gestores em início de 
mandato. Então, resultado melhor do 
que este é impossível”, disse. 

O maior processo de uma em-
presa privada finalizado na edição do 
Projeto Conciliar deste ano foi uma 
conciliação com valores que chegam 
a quase R$ 400 mil, beneficiando 
18 ex-trabalhadores do hotel Ouro 
Branco, em João Pessoa. Os enten-
dimentos que puseram fim aos pro-
cessos do hotel foram encaminhados 

pela juíza Ana Paula Cabral Campos, 
no Juízo Auxiliar de Conciliação de 
Precatórios, na sede do TRT. 

A empresa vai  pagar  R$ 
383.550,77 aos reclamantes de for-
ma dividida, com a primeira parcela 
a ser paga no dia 30 de junho e a 
última, prevista para dezembro de 
2011.

Hotel negociou dívida de R$ 380 mil  

VARA DO TRABALHO VALOR TOTAL

Vara do Trabalho de Guarabira 3.000.000,00
Vara do Trabalho de Itaporanga 810.116,90
2ª Vara do Trabalho de João Pessoa 490.430,79
Jacop – Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios  481.150,77
Vara do Trabalho de Patos 302.653,54
9ª Vara do Trabalho de João Pessoa 282.190,82
1ª Vara do Trabalho de Santa Rita 277.000,00
1ª Vara do Trabalho de João Pessoa 275.503,86
3ª Vara do Trabalho de João Pessoa 197.283,78
7ª Vara do Trabalho de João Pessoa 172.274,15

Juiz Marcelo Carniato (esquerda) dirigiu os trabalhos 
do Conciliar na Vara de  Sousa 

Juiz Edvaldo de Andrade (centro) e a juíza 
Ana Paula acompanharam o Conciliar

AS DEZ UNIDADES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
COM O MAIOR VOLUME DE NEGOCIAÇÃO
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Paralelo ao Projeto Conciliar, 
aconteceu no auditório do Fórum 
Maximiano Figueiredo o II Fórum 
sobre Acidente de Trabalho, que 
teve como objetivo informar à 
sociedade civil, em especial aos 
empregados e empregadores, 
sobre os malefícios pessoais e 
socio-econômicos decorrentes do 
acidente de trabalho. Mais de 180 
pessoas assistiram às palestras 
e receberam uma cartilha sobre 
Acidente de Trabalho contendo 
conceitos e noções sobre o as-

sunto, além de cuidados a serem 
observados pelos empregadores 
e empregados nas relações de 
trabalho.

No encerramento do Fórum, 
foi elaborada uma Carta de Com-
promisso com os expositores e 
debatedores, sob a coordenação 
do juiz José Artur da Silva Tor-
res, diretor da Esmat 13, o docu-
mento conta com seis pontos que 
buscam avanços no debate em 
prol da prevenção do acidente 
de trabalho.

II Fórum Sobre Acidente do Trabalho II Fórum Sobre Acidente do Trabalho 
resulta em carta-compromissoresulta em carta-compromisso

Íntegra da Carta-Compromisso
Representantes legítimos que somos dos vários seg-

mentos do Poder Público e da sociedade paraibana, ora reunidos 
nesta data, no Auditório do Fórum Maximiano Figueiredo, por 
força do II Fórum Sobre Acidente de Trabalho promovido pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, externamos aqui 
a nossa preocupação com o crescente avanço no número de 
sinistros decorrentes de acidentes de trabalho, considerados 
assim os eventos que são ocasionados quando o trabalhador 
encontra-se no exercício do trabalho ou a serviço da empresa, 
ainda que fora do local de trabalho, como também, aquele 
ocorrido no trajeto da residência para o local de trabalho, e 
vice-versa, e, por fim, as doenças profissionais e as do trabalho 
a eles equiparadas. 

Dados fornecidos pelo Ministério da Previdência Social 
apontam que no Brasil, a cada três horas, morre um trabalhador 
vitimado por acidente de trabalho. Com base nos mesmos 
dados, sobreleva-se notório que o número de acidentes caminha 
em escala ascendente e que, diante deste panorama, fica claro 
que a legislação trabalhista e as políticas públicas necessitam 
do apoio de toda a sociedade na construção de mecanismos 
de freios dessa escala evolutiva.

Não é por demais lembrar que os acidentes de trabalho, 
na maioria das vezes, deixam seqüelas que acompanham os 
trabalhadores pelo resto da vida, com repercussões na sua es-
fera profissional e também na vida pessoal. Os danos causados 
aos trabalhadores não se limitam à esfera do sofrimento físico, 
atingindo quase sempre a esfera do sofrimento mental, perpas-
sando, inclusive, por processos de marginalização que podem 
chegar à depressão e traumas de diversas ordens. Some-se que 
tais seqüelas ainda mitigam o patrimônio dos trabalhadores, 
pois os mesmos terão que, em muitas oportunidades, dispor de 
bens destinados ao seu sustento para destiná-los a medicamen-
tos, próteses, cirurgias, fisioterapias, dentre outras.

Por outro lado, a necessidade de conscientização 
das empresas em prol da diminuição dos riscos de acidentes 
molda-se diante das perspectivas de que não poderão contar 
com o empregado vitimado por períodos que podem variar 
em dias e até anos, em prejuízo evidente de sua produção, 
sem se falar no sentimento de comoção que o acidente causa 
dentro da própria empresa, junto aos demais trabalhadores, 
como também, as implicações processuais que poderão vir em 
ações movidas pelo órgão da previdência social, pelos próprios 
trabalhadores vitimados ou por seus sucessores. Tudo isso, 
acrescente-se, aumentando o custo de seu produto, tornando-o 
menos competitivo no mercado nacional e mundial.

Por fim, considerando-se que as vítimas dos acidentes 
de trabalho necessitarão de atendimento em hospitais públicos e 
de benefícios previdenciários, a meta de redução dos acidentes 
diminui também o custo social com estes gastos, arcado por 
todos nós que integramos as diversas camadas da sociedade.

Desse modo, sob esse panorama tríplice de implica-
ções, assumimos aqui, neste ato, o compromisso de estabele-
cermos canais de discussão e de conscientização da sociedade 
civil, principalmente empregados e empregadores, sobre os 
malefícios sociais, pessoais e econômicos decorrentes dos aci-
dentes de trabalho, firmando, desde já, para adoção individual 
ou coletiva daqueles que subscrevem esta Carta e daqueles que 
a adotem futuramente, os seguintes objetivos:

1 - realização de cursos, simpósios, seminários ou 
congressos voltados à conscientização da população, mais 
precisamente, de representantes das empresas, empregados 
ou sindicatos;

2 – acompanhamento do processo legislativo em todos 
os seus níveis, ofertando sugestões, sempre que possíveis, 
para a melhoria das condições de trabalho e a redução dos 
riscos aos trabalhadores que operam nos diversos setores da 

cadeia produtiva;
3 - levar ao conhecimento das autoridades compe-

tentes, com finalidade inicialmente pedagógica, de condições 
de trabalho praticadas em determinado setor produtivo que 
estejam em desacordo às normas que garantam a segurança 
dos trabalhadores ou coloquem potencialmente em risco o 
ambiente de trabalho;

4 – atuar em cooperação junto aos órgãos de fiscali-
zação sempre que possível;

5 – promover ou colaborar em campanhas públicas que 
se destinem à conscientização da população, com distribuição 
de materiais gráficos, como por exemplo, cartilhas, panfletos, 
outdoors;

6 – viabilizar a divulgação das campanhas de conscien-
tização nos meios tradicionais de comunicação (jornal, rádio e 
televisão), assim como na rede mundial de computadores;

Registre-se que estavam presentes e concordaram 
com a adoção dos termos e objetivos da Carta-Compromisso 
as seguintes entidades: TRT 13ª Região, MPT-13ª Região, 
OAB/PB, AMATRA 13, ESMAT 13, PROCURADORIA FEDERAL, 
SINTEENP-PB, SENAI, INSS, FUNETEC-PB, AMBEV, SRTE, 
SINECOM, MABELE, SINDVIG, AMBEV, EMBRAPA, FESP, 
BRASCON, UNISA, UNIPÊ, TREVENTOS, SESI, CINCERA, 
UNEPI, COTEMINAS, TV TAMBAÚ, N. CLAUDINO, MAURICEA, 
QUEIROZ GALVÃO, SESC, STI CONSTRUÇÃO CIVIL, MASHIA, 
ET MARCOS DA SILVA, SENAC, ASPER, ET MANDACARUENSE, 
PREF. MUN. CABEDELO, CARREFOUR, ESCOLA ÔMEGA, 
CAGEPA, NOVATEC, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA, 
COCA-COLA, CORDEL VIDA, PÃO DE AÇUCAR, XERIUM 
TECHNOLOGIES, GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE 
JOÃO PESSOA, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.

João Pessoa, 27 de maio de 2009.



Seminário em Campina Grande
aborda “Perspectivas contemporâneas do Direito do Trabalho”

Com o objetivo de debater as 
novas formas de trabalho, a partir da 
nova ordem na economia brasileira e 
mundial, a Amatra 13, a Esmat 13 e a 
Comissão do CONAMAT 2012 realiza-
ram, nos últimos dias 20 a 22 de maio, 
o I Seminário de Direito e Processo do 
Trabalho de Campina Grande - “Pers-
pectivas contemporâneas do Direito do 
Trabalho”.  O evento reuniu cerca de 
350 participantes em torno de palestras 
e paineis que abordaram as inovações 
decorrentes da Emenda Constitucional 
nº 45/04.

O juiz Normando Salomão Leitão, 
da 2ª VT de Campina Grande e membro 
da comissão organizadora do evento, 
comentou que com a ampliação da 
competência da Justiça do Trabalho, “é 
necessário apreciar e discutir no âmbito 
dessa Justiça questões como danos mo-
rais, litígios entre os sindicatos, assédio 
moral dentro do ambiente de trabalho, 
entre outras, sendo imprescindível o 
debate sobre tais controvérsias”, escla-
receu o magistrado.

Luciano Athayde Chaves, então 
presidente eleito da Anamatra (Asso-
ciação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho) proferiu a palestra 
de abertura do seminário, cujo tema 
foi “a divisão internacional do trabalho 
diante da crise econômica global”. 
“Precisamos defender os mais elevados 
princípios universais de trabalho como 
emancipação social e da dignidade 
da pessoa humana, é tarefa de todos 
nesses tempos incertos”, disse ao pro-
por uma sociedade de inserção. “Não 
adianta anunciar direitos, temos que dar 
condições de realizá-los”, enfatizou.

O ministro Horácio Raymundo de 
Senna Pires, do Tribunal Superior do 
Trabalho, encerrou o evento com palestra 
sobre as tendências da jurisprudência 

do TST. “A Justiça do Trabalho é ágil, a que 
mais julga no Brasil. Os juízes de 1ª instância 
são aqueles que na base do Judiciário vão 
formando a jurisprudência, os assuntos já 
chegam ao TST maturados, onde só adqui-
rem uma feição definitiva”, disse.

“Hoje nós temos uma Justiça do 
Trabalho diferente, uma judicatura jovem 
e mais aguerrida e voltada para os emba-
tes, que possui ao seu redor associações 
e organizações que não são apenas 
voltadas para os interesses dos magis-
trados, mas que também se dedicam 
ao aperfeiçoamento da lei trabalhista”, 
elogiou o ministro do TST. 

O seminário recebeu o apoio do 
Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba 
(TRT-13), da FIEP-PB (Federação das In-
dústrias do Estado da Paraíba) e da São 
Braz S/A, contando com o patrocínio da 
Caixa Econômica Federal.

A abertura do evento coube ao então Presidente 
eleito da Anamatra, Juiz Luciano Athayde Chaves

O Ministro do TST, Horácio Pires, prestigiou o
 seminário e elogiou a Justiça do Trabalho

O auditório da Fiep lotou na abertura do 1º Seminário de Direito e Processo do Trabalho de Campina Grande
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A estudante Eliana dos Santos Leite, que cursa Direito na Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), classificou como “excelente” o seminário promovido pela Amatra 13 
e Esmat 13 na capital da Borborema. “Todas as palestras foram muito valiosas, aprendi 
muito”. Eliana destacou que “é fundamental se aprofundar em assuntos como assédio 
moral, fato que se vê diariamente nas empresas e hoje não existe posicionamentos 
para se tomar uma providência concreta”, declarou a participante.

Arinaldo Alves de Sousa, servidor da 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, 
também elogiou o seminário. “Sobretudo a participação do ministro do TST abrilhantou 
o evento.Confira os palestrantes e painelistas que participaram do Seminário:

Participantes parabenizam 
evento da Amatra 13

 EFETIVIDADE 
Juiz Hugo Cavalcanti Melo Filho (presidente da Associação Latino-
Americana de Juízes do Trabalho) – “A distância entre o reconhecimento 
e a prática do Direito não diminuirá enquanto não acabar o déficit de 
fiscalização. Enquanto o capitalismo estiver na linha, continuaremos 
com desigualdade, exclusão, miséria, déficit de trabalho, desprestígio 
da democracia e sob o risco do retrocesso político”.

  COMPETÊNCIA
Juiz Sérgio Cabral do Reis (13ª Região) – “Há interesse político em 
retirar algumas competências da justiça trabalhista. O fato é que se a 
Justiça do Trabalho julgasse casos de improbidade administrativa essa 
situação seria mudada, tentaríamos inibir contratações irregulares”.

PROCESSO ELETRÔNICO
Juiz Antônio Eudes Vieira Júnior (13ª Região) – “A almejada justiça se 
faz com segurança e qualidade. Nesse sentido, o processo eletrônico 
surge para dar a eficácia tão necessária nos novos tempos”.

Juiz Ubiratan Moreira Delgado (13ª Região) – “Nós somos vanguarda 
e estamos construindo o futuro, evoluindo para chegarmos cada vez 
mais longe. Podemos influenciar na construção dessa nova realidade 
já que o TRT13 é pioneiro nessa questão”.

PENHORA
Juiz Adriano Mesquita Dantas (13ª Região) – “Precisamos relativizar 
a impenhorabilidade, cabe ao juiz verificar a norma que proíbe a 
penhora, só assim poderá acabar com conflitos sociais e cumprir seu 
papel constitucional”.

PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS
Advogado Geilson Salomão Leite – “As funções do juiz, do advogado 
e do membro do Ministério Público são o exercício da cooperação 
mútua e recíproca, já que não há hierarquia entre os membros do 
Judiciário”.

Juiz Cláudio Pedrosa Nunes (13ª Região) – “Deve-se estabelecer um 
debate mais maduro em relação à convivência desses sujeitos que 
são fundamentais para a jurisdição, no sentido de debelar eventuais 
intrigas e inconvenientes.

DANO MORAL
Advogado Rodrigo Toscano de Brito – “O tabelamento do dano moral 
é um absurdo. O magistrado deve considerar em torno da situação 
econômica das partes, ele pode equilibrar o valor da indenização. A 
sensibilidade do juiz é a melhor maneira de atuar, ele pode buscar o 
melhor equilíbrio para cada caso julgado”.

ASSÉDIO MORAL:
Advogada Olinda Samara de Lima Aguiar – “Há dificuldade por parte 
dos advogados por conta da ausência de uma normatização e a falta 
de parâmetros quantitativos para as sentenças. É necessário, por 
exemplo, se elevar as penas”.

Juíza Roberta de Paiva Saldanha (13ª Região) – “Com relação à 
doutrina e jurisprudência, não se tem nada que embase o juiz objeti-
vamente. O conceito de assédio moral para o meio jurídico é baseado 
na psicologia”.

ACIDENTE DE TRABALHO
Ramon Bezerra dos Santos (Procurador Chefe da PRT da 13ª Região) 
– “Boa parte dos inquéritos instaurados para evitar acidentes fatais 
futuros só são instalados após a ocorrência de alguma morte, isso 
é triste e desestimulante, algo deve ser feito para mudar a atual 
situação”.
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Através de convênio firmado 
entre a Amatra 13 e o Tribunal de 
Contas do Estado, será concedido 
aos servidores deste órgão e a 
seus dependentes legais, des-
conto de 8% (oito por cento) nas 
mensalidades do curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Direito 
Material e Processual do Trabalho, 

oferecido pela Esmat 13.
O contrato foi assinado 

também pelo presidente do TCE, 
Antônio Nominando Diniz, e pelo 
diretor da Esmat 13, juiz José 
Artur da Silva Torres, estando 
presente ainda na solenidade o 
ex-presidente do Tribunal de Con-
tas, o conselheiro José Mariz.

Reunião de diretores da AMATRA 13 e representantes do TCE para celebrar convênio de 
desconto nas mensalidades do curso de Pós-Graduação, oferecido pela ESMAT 13 e AMATRA 13

Celebrado convênio com TCE

A administração do TRT da 
13ª Região atendeu a requerimento 
formulado pela Amatra 13, no últi-
mo dia 04 de fevereiro - tombado 
sob o número 01271/2009 -, pro-
cedendo à aquisição de assinaturas 
de publicação jurídica para os seus 
juízes.

A “Revista Trabalhista – Direito 
e Processo”, publicada pela Editora 
LTR, em parceria com a Anamatra, 
já está sendo distribuída a cada um 
dos juízes titulares e substitutos 
que compõem o Regional, sendo 
remetida aos fóruns trabalhistas 
de João Pessoa, Campina Grande 
e Santa Rita. Para a Amatra 13, 
trata-se de relevante conquista 
associativa consubstanciada no 
oferecimento de meio de atualização e reciclagem dos magistrados 
trabalhistas paraibanos e um reconhecimento dessa necessidade 
pela administração do TRT 13.

Revista Trabalhista
AMATRA 13 obtém do TRT 13 assinatura 

de publicação jurídica para todos os associados



12

ANO IX I Nº 34 I João Pessoa - Paraíba I  Março a Junho de 2009

MitoseMetáforas
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO *

“Numa cidade havia dois 
homens, um rico e outro pobre. 
O rico possuía ovelhas e bois 
em grande número. O pobre só 
possuía uma ovelha pequenina, 
que tinha comprado e criado. 
Ela crescera em sua casa junto 
com seus filhos, comendo do 
seu pão, bebendo do mesmo 
copo, dormindo no seu regaço. 
Era para ele como uma filha. 
Chegou um hóspede à casa 
do homem rico. Este não quis 
tomar uma das suas ovelhas ou 
um dos seus bois para preparar 
um banquete e dar de comer ao 
hóspede que chegara. Pegou a 
ovelhinha do pobre e preparou-a 
para o visitante.”

Uma história como essa 
causa imediata indignação em 
quem a ouve. Não foi diferente 
com Davi. Quando ouviu a nar-
rativa contada pelo profeta Natã, 
nem deixou este terminar o que 
queria dizer. Encheu-se de cólera 
e  deu logo o veredicto: Tão certo 
como vive o Senhor, o homem 
que fez isso merece a morte! 
Pagará quatro vezes o valor da 
ovelha, por ter cometido tal ato 
e por não ter tido piedade. E 
Natã disse a Davi:  Esse homem 
és tu!

Foi então que Davi se reco-
nheceu na história. Antes nem 
lhe passava pela cabeça que 
aquela parábola judicial era uma 
história de sua própria vida. Ele 
que, não se contentando com 
todas as bênçãos que Deus lhe 
concedera, havia seduzido e en-
gravidado Betsabéia, mulher de 
Urias, e, não satisfeito, tramara 
a morte deste com requintes de 
malvadeza dignos de um vilão 
de novela das oito. Mas antes 
de cair em si, já tinha proferido 
uma sentença condenando a si 
mesmo.

Rubem Alves fala desse 
tipo de narrativa como sendo 
uma história-armadilha. O su-
jeito está crente de que estão 
falando de alguém muito dis-
tante,  e depois dá conta de que 
o personagem da história é ele 
mesmo. Para aquele autor, toda 
e qualquer história, ainda que 

seja uma fábula —  que alguns  
escrevem “estória” mas o Aurélio 
recomenda a grafia “história” 
mesmo no sentido de narrativa 
de ficção — tem a ver com algo 
de nossa vida, e todas elas são 
sangramentos que escorrem de 
nossas feridas.

Frei Betto, por outro lado, 
vê o profeta da narrativa como 
um pedagogo. Falando do con-
fronto entre profetismo e poder, 
do embate entre os desígnios de 
Deus e a política dos homens, ele 
mostra o profeta como alguém 
que se caracteriza pelo espírito 
crítico, e que denuncia sem 
medo os abusos do detentores 
do poder. Estes, a quem é dada 
a hegemonia da violência, por 
vezes passam por cima da ética 
e chegam a ceifar a vida de ino-
centes apenas para satisfazer 
caprichos pessoais.

No episódio de Natã e  
Davi, há muito o que se aprender 
com a história. Antes de ouvir o 
relato do profeta, o rei agia como 
se nada tivesse feito. Era como 
se esperasse que o passar dos 
anos  lhe deletasse a culpa, que 
sua transgressão não tivesse 
qualquer consequência. Mas 
como alguém já disse, o tempo 
não apaga pecado. E no caso de 
Davi, parece que sua consciência 
ficou obscurecida, como se ten-
tasse enganar a si próprio, não 
querendo enxergar o mal que 
praticara, embora objetivamente 
condenasse a injustiça. Tanto 
que não titubeou em condenar 
o homem rico da parábola. O 
mais interessante é que a con-
denação foi mais severa do que 
a própria lei previa, mais dura 
que a dura lex do talião. Afinal, 
o homem rico não havia matado 
ninguém para ser condenado 
à morte; bastava-lhe indenizar 
pelo prejuízo causado, na forma 
da lei. Acontece que os pesos 
da balança da nossa justiça em 
geral são mais leves para pesar 
nossos atos do que os alheios.

Na parábola da vida hu-
mana, de justiças e injustiças, 
o homem da história pode ser 
qualquer um de nós.

Quem é esse homem?

  * Professor e Juiz Titular da Vara do Trabalho de Guarabira-PB; 
Bacharel em Teologia - FCCG

Tela de Cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

Milk - A voz da igualdade
(MILK, DRAMA, EUA, 2008, 128 MINUTOS)

Poucos são aqueles que, no 
universo do cinema americano, têm 
demonstrado o cuidado de Sean 
Penn, seja na escolha dos papéis 
que representa (como o fez em “Os 
últimos passos de um homem”, “Uma 
lição de amor”, “Sobre meninos e 
lobos” e “21 gramas”), seja na ela-
boração dos roteiros que também 
dirige (como o fez em “Na natureza 
selvagem”). O seu nome, atualmente, 
pode ser considerado sinônimo de 
bom filme, estando ele na frente, 
ou atrás das câmeras. Não seria diferente com “Milk – a 
voz da igualdade”, o seu último trabalho como ator, que 
apenas consolida o já conhecido talento daquele que foi 
um dia conhecido apenas como o marido encrenqueiro da 
polêmica popstar Madonna.

Baseado em uma história real, o filme mostra a 
trajetória do nova-iorquino Harvey Milk que, na década de 
1970, passou da condição de pequeno comerciante de 
uma loja de materiais fotográficos, à condição de primeiro 
homossexual assumido a ser eleito para um cargo público 
nos Estados Unidos - o de Supervisor da Prefeitura de São 
Francisco. Não sem enfrentar o preconceito e a violência 
que outrora eram bem mais ostensivos do que hoje.  Mais 
do que fazer um retrato histórico do que veio a ser o início 
do movimento gay nos Estados Unidos, o filme intenta e 
consegue ser um libelo à igualdade, questão universal que 
extrapola os limites da luta de qualquer minoria.

Dirigido por Gus Van Sant, que em outras épocas 
dirigiu filmes não tão palatáveis como “Até as vaqueiras 
ficam tristes”, “Elefante” e “Últimos dias”, “Milk – a voz 
da igualdade” revela-se, sem sombra de dúvidas, como 
a obra mais madura do diretor, e também a que obteve 
melhor aceitação de público e crítica. Tendo recebido oito 
indicações ao Oscar em 2009 - Melhor Roteiro Original, 
Melhor Ator, Melhor filme, Melhor Direção, Melhor Ator 
Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Edição 
e Melhor Figurino – das quais venceu as duas primeiras, 
rendeu merecidamente a Sean Penn o seu segundo Oscar 
como melhor ator.

Imperdível. 

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região
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Foi no ano de 2000 que mantive o 
meu primeiro contato com o Direito do 
Trabalho. Freqüentava o 3º ano do Curso 
de Direito na Universidade Federal da Pa-
raíba quando me surgiu a oportunidade 
de estagiar no escritório de advocacia 
Nóbrega Farias & Trajano.

Durante esse profícuo estágio, que 
perdurou até a minha colação de grau, 
ocorrida em abril de 2003, desfrutei do 
privilégio de conviver com advogados 
extremamente capazes e preparados, 
os quais assumiram, com paciência e 
incomum dedicação, a árdua missão de 
descortinar àquele jovem estagiário os 
marcos teóricos e os meandros práticos 
do Direito do Trabalho.

Aprovado no exame da ordem, rece-
bi, ainda no ano de 2003, o convite para 
me engajar no quadro de advogados do 
mesmo escritório.  Começava então a fase 
de maior crescimento que experimentei ao 
longo de minha vida profissional.

Como advogado, atuei em uma infi-
nidade de processos, a maior parte deles 
perante a Justiça Laboral, o que me per-
mitiu participar de audiências em todas as 
Varas do Trabalho do Estado da Paraíba. 
Foi uma fase de profundo aprendizado e 
amadurecimento pessoal, decorrentes, 
entre outros fatores, da constante troca de 
experiências com os colegas de profissão, 
do permanente acompanhamento das 
sessões do Pleno do TRT-13, do diuturno 
contato com peças forenses e decisões 
judiciais, do disciplinado monitoramento 
do diário oficial. 

Certamente, foi quando me fascinei 
pela Magistratura Trabalhista, razão pela 
qual em 2007, empenhado em viabilizar 
esse novo projeto de vida, inscrevi-me no 
curso de pós-graduação em Direito Ma-
terial e Processual do Trabalho oferecido 
pela Escola Superior da Magistratura 
Trabalhista (ESMAT-13).

Em 2008 fui abençoado com a 
aprovação no concurso público para Juiz 
do Trabalho Substituto da 2ª Região e da 
9ª Região. Superando os naturais receios 
de alguém que jamais havia residido em 
uma grande metrópole, optei por viver na 
capital paulistana, onde fui e tenho sido 
extremamente bem acolhido. 

Atuo, há aproximadamente um ano, 
no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa. Apesar 
das lembranças ruins que traz àqueles que 
se lembram do escândalo gigantesco que 
marcou a sua construção, o Fórum Traba-
lhista Ruy Barbosa é, atualmente, motivo 
de muito orgulho para os que compõem a 
Justiça do Trabalho da 2ª Região. 

Trata-se de obra arquitetônica mo-
derna e imponente que abriga as 90 Varas 
do Trabalho em funcionamento na capital 
do Estado e que vem cumprindo adequa-

Por Onde AndoPor Onde Ando Aércio Pereira Filho 
Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 2ª Região

Reencontrando amigos em São Paulo

damente a sua função, atendendo com a 
qualidade possível o imenso contingente 
de jurisdicionados envolvidos nos confli-
tos que marcam as relações entre capital 
e trabalho na cidade de São Paulo . 

Fugindo um pouco da puxada rotina 
de trabalho, pude constatar que a capital 
paulista, muito além de ser apenas o 
centro nervoso da economia brasileira, 
é um verdadeiro manancial de atrativos 
culturais, dos quais destaco a boa música, 
a arte e a gastronomia. São tantas as op-
ções de entretenimento que parece haver 
uma para cada pessoa que se propõe a 
desbravar essa cidade cosmopolita.

São Paulo também sedia, com 
freqüência, grandes feiras, congressos 
e eventos científicos, sendo conhecida 
também como a capital brasileira do 
ensino, dada a multiplicidade de cursos 
e oportunidades de qualificação que ofe-
rece. Tal circunstância, aliada ao forte 
apelo turístico que a metrópole possui, 
acaba permitindo que os “forasteiros” 
que aqui residem sejam brindados com 

a periódica visita de familiares, colegas 
e amigos provenientes de seu Estado de 
origem, o que ajuda a aplacar a saudade 
da terra natal.

Foi o que aconteceu no ano passado, 
quando, por ocasião de congresso sobre 
Acidente de Trabalho promovido pela 
ANAMATRA, tive o prazer de reencontrar 
diversos magistrados e advogados com 
que convivi durante minha passagem pela 
advocacia paraibana.

Esses reencontros, ainda que es-
porádicos, são o alento necessário para 
aqueles que convivem diuturnamente com 
a distância de suas “raízes” e a saudade 
de seus entes queridos.

Enquanto não chega a hora de voltar 
para casa, sigo buscando aproveitar a 
oportunidade de estar num grande centro 
para ampliar meus horizontes e aprofun-
dar meus conhecimentos, a fim de, no 
futuro, quem sabe, poder agregar valor e 
experiência ao quadro de magistrados do 
TRT da 13ª Região.

“Apesar das lembranças ruins que traz àqueles que se 
lembram do escândalo gigantesco que marcou a sua 
construção, o Fórum Trabalhista Ruy Barbosa é, atual-
mente, motivo de muito orgulho para os que compõem 
a Justiça do Trabalho da 2ª Região.”
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Antônio e a competência territorial na Justiça do Trabalho
“Essa justiça desafinada

É tão humana e tão errada “
(Renato Russo, Baader-Meinhof  Blues)

Antônio tinha acabado de cursar o CEFET (antiga Escola 
Técnica) e estava ávido por encontrar um emprego. Precisava 
sustentar-se. Morava em uma casa pobre da periferia de João 
Pessoa, com sua mãe. Queria fazer sua própria vida, realizar seus 
sonhos. Gostava de futebol, de música. Era fã de bandas de rock 
dos anos 80. Era um brasileiro comum.

Certo dia, cansado de procurar emprego, foi a uma lan 
house perto de sua casa, no Valentina, para desopilar um pou-
co. Entre os sites que visitou, viu na internet que uma grande 
indústria em São Paulo estava contratando. E se essa fosse a 
oportunidade de sua vida? Trabalharia em São Paulo, certamente. 
Pediria a sua mãe um dinheiro para a passagem. Uma companhia 
aérea estava com uma excelente promoção.

Pegou seu MP3, sua mochila, alguns currículos que tinha 
preparado na lan house e foi para o seu sonho. Um abraço da 
mãe, um beijo da namorada, muita esperança.

Ao desembarcar em Guarulhos, foi direto à indústria. Deixou 
seu currículo lá. Depois saiu a procura de outros locais para deixar 
currículos. À noite, procuraria um muquifo para dormir.

Com dois dias em São Paulo, Antônio já se acostumava ao 
jeito da cidade. Aprendera a usar o metrô, conhecera a 25 de 
Março. Estava gostando. Qual não foi sua surpresa ao receber 
um telefonema da grande indústria em que tinha deixado seu 
currículo no primeiro dia! Deveria comparecer a uma entrevista 
no dia seguinte.

Antônio acordou cedo, se arrumou, pegou metrô, ônibus e 
chegou na indústria. Era muito grande. Antônio passou pouco 
tempo na fila e foi chamado. A entrevista foi curta. Com um sor-
riso no rosto, Antônio soube que estava contratado. Começaria 
imediatamente. 

- Mas eu não sou daqui, preciso me despedir de mamãe, 
de minha namorada, preciso trazer minhas coisas, disse ele em 
sua ingenuidade.

- Tudo bem. Você começa em dez dias.
Naquele mesmo dia, Antônio já tinha o regresso marcado 

para João Pessoa. Chegando em casa, contou a novidade. Quanta 
alegria, misturada com saudade! Tinha pressa. Despediu-se de 
quem achou pela frente. Tomou um ônibus com sua pequena 
mudança para São Paulo. 

Nos primeiros dias de trabalho, Antônio foi apresentado à 
vida real. Sua jornada oficial era de oito horas diárias, mas ele 
bateria o ponto e trabalharia mais três ou quatro, sem receber 
horas extras. As condições de trabalho eram precárias. Havia 
muita poeira e os movimentos eram repetitivos. Logo começou a 
sentir uma dormência no braço esquerdo. Vivia constantemente 
resfriado. Mas não faltava ao serviço. 

Sua carteira de trabalho só foi anotada uns três meses 
depois da admissão. Foi acertado um salário de R$ 700,00, mas 
a carteira só registrava R$ 520,00. O resto era pago “por fora”.

As dores em seu braço foram aumentando. Antônio teve 
que apresentar atestado médico de cinco dias. O chefe não gos-
tou. Disse que a empresa não admitia que empregado faltasse. 
Antônio engoliu calado.  

Às vezes, ele cantarolava baixinho Fábrica, do Legião Urbana: 

“Nosso dia vai chegar,
Teremos nossa vez.
Não é pedir demais:
Quero justiça,
Quero trabalhar em paz.
Não é muito o que lhe peço -

Eu quero trabalho honesto
Em vez de escravidão.

Deve haver algum lugar
Onde o mais forte
Não consegue escravizar
Quem não tem chance.

De onde vem a indiferença
Temperada a ferro e fogo?
Quem guarda os portões da fábrica?

O céu já foi azul, mas agora é cinza
O que era verde aqui já não existe mais.
Quem me dera acreditar
Que não acontece nada de tanto brincar 
com fogo.

Que venha o fogo então.

Esse ar deixou minha vista cansada,
Nada demais.”

No meses que se seguiram, Antônio foi piorando seu braço, 
sua alergia. Teve que faltar umas vezes. Após um ano de trabalho, 
lhe deram um recibo de férias para assinar. Recebeu um valor, 
porém não gozou férias.

Sua saúde foi se deteriorando até que, após sucessivas licenças 
médicas, a empresa o mandou embora por justa causa, alegando 
desídia no desempenho de suas funções e insubordinação.

Sozinho e doente em São Paulo, sem salário, sem poder sacar 
o FGTS e o seguro-desemprego, Antônio vendeu o que tinha e com 
o apurado voltou para João Pessoa. Sem saúde, sem nada.

Aqui, procurou um advogado. Ele disse que, pela lei, Antônio 
teria que ir a São Paulo para entrar com a reclamação trabalhis-
ta. Mas isso era impossível. Ele não tinha dinheiro para isso. O 
advogado disse que poderia tentar uma ação aqui mesmo em 
João Pessoa, mas não garantia nada. Quem sabe eles pegariam 
um juiz mais sensível. “Pedir só humilha a quem não dá”, disse, 
dando de ombros.

Na audiência inicial, lá foi Antônio e seu humilde advogado. 
A empresa mandou dois advogados de um escritório da Avenida 
Paulista, e um preposto. O juiz perguntou se havia possibilidade 
de acordo. Um dos advogados, jovem, com gel no cabelo e terno 
Armani, disse que não tinha acordo, pois a empresa iria estar 
suscitando (assim mesmo, com gerundismo e tudo) uma exce-
ção de incompetência em razão do lugar. E tirou da pasta uma 
petição em cinco laudas.

O juiz perguntou ao advogado do reclamante se ele queria falar 
logo sobre a exceção ou se falaria no prazo de 24 horas da CLT.

– Eu falo logo, doutor – e passou a justificar a competência 
do foro de João Pessoa na hipossuficiência do trabalhador, no 
acesso à Justiça etc. etc.

Nada disso convenceu o julgador. Apesar de ter ficado com 
pena do reclamante, o juiz pensou que nada poderia fazer para 
ajudá-lo. O reclamante foi contratado em São Paulo, trabalhou 
só em São Paulo, é para lá que deveria ir o processo, à luz do 
art. 651 da CLT. E assim o fez.

O juiz não tinha lá tanta culpa assim. Ele foi ensinado na 
Universidade a ser a “boca da lei”, a aplicar o que a lei diz. E 
de fato a CLT diz que “a competência das Varas do Trabalho é 
determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou 
reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido 
contratado noutro local ou no estrangeiro”.

É evidente que o intuito da norma foi o de proteger o 
trabalhador. Não importando o local onde foi celebrado formal-

CrônicaCrônica Alexandre Roque Pinto
Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 13ª Região
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mente o contrato de trabalho, a competência será da Vara da 
localidade em que o trabalhador prestar (no sentido de estar 
prestando – tempo presente) serviços ao empregador. Ou seja, 
na constância do vínculo de emprego, presumiu acertadamente o 
legislador que seria melhor para o empregado ajuizar a ação no 
foro da prestação de serviços, por ser aquele local mais próximo 
(presumivelmente) de sua moradia e por ser (presumivelmente) 
mais fácil de se obter provas testemunhais.

Situação totalmente diversa é aquela em que o empregado 
já prestou (tempo pretérito) serviços ao empregador e hoje não 
está mais prestando os serviços. Neste caso, não se podem 
aplicar com todo o rigor as disposições do caput do art. 651 
da CLT, sobretudo quando o local da prestação dos serviços é 
distante da residência do autor, a exigir um esforço inviável para 
o ajuizamento da ação no local em que prestou serviços.

É preciso ter em mente que há um princípio por trás do art. 
651, como, de resto, por toda a legislação do trabalho, que é o 
da proteção ao trabalhador, que tem como corolário a facilitação 
do acesso ao Poder Judiciário e a uma ordem jurídica justa.

Por uma questão de coerência com o princípio que animou 
as disposições legais, é preciso dar à norma interpretação ampla 
que exclua a aplicação rígida da sua literalidade sempre que o 
local da execução do contrato não tenha sido o da residência atual 
do ex-empregado e o ajuizamento da ação no foro da prestação 
dos serviços dificultar o direito de ação.

São casos assim que exigem uma sensibilidade maior do 
julgador para dar ao art. 651 da CLT uma interpretação siste-
mática, ampliativa e visando aos fins sociais a que a norma se 
destina, de modo a permitir que o ajuizamento da ação se dê no 
local em que o seu exercício se torne possível, ou seja, no local 
onde resida atualmente o ex-empregado. Pensar diferente pode 
levar, na prática, à negação do direito de ação por impossibilidade 
material de exercê-lo, pois não é razoável exigir do ex-empregado 
que desembolse dinheiro com passagens caras para se deslocar 
a um local distante. 

Por outro lado, para o empregador, via de regra, a facilidade 
de deslocamento pelo território nacional é infinitamente maior.

Felizmente, a jurisprudência trabalhista é farta de decisões 
assim, bem além da mera literalidade do texto. Antônio apenas 
não deu sorte de pegar um juiz com essa sensibilidade. Trans-
crevo a seguir algumas dessas decisões:

EMENTA: COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. É compe-
tente a unidade judiciária do domicílio do empregado quando este 
não detém condições financeiras para demandar na localidade 
da prestação de serviço e da contratação, e não se verificam as 
situações previstas nos parágrafos do art. 651 da CLT. Aplicação 
dos princípios da razoabilidade e do acesso ao Judiciário (art. 5º, 
inciso XXXV, da Constituição Federal.) (TRT 4ª Região, DECISÃO: 31 
10 2000, TIPO: RO NUM: 00158.861/95-7,  ANO: 1995, TURMA: 
1a. TURMA, RELATORA JUÍZA MARIA GUILHERMINA MIRANDA)

EMENTA: Inexistindo dúvida de que a intenção do legis-
lador, ao editar o art. 651 da CLT, foi o de ampliar ao máximo, 
dentro do caráter protecionista de que se reveste o Direito 
Laboral, o acesso do trabalhador ao Judiciário, e sendo certo 
que o autor da presente demanda, inobstante prestasse ser-
viços em Macaé/RJ, mantinha seu domicílio em Fortaleza/CE, 
cidade onde nasceu e para onde retornou após sua dispensa, 
bem como levando-se em conta que a propositura da reclama-
tória no foro do domicílio do empregado é uma das hipóteses 
autorizadas no parágrafo primeiro do dispositivo Consolidado 
antes mencionado, há de se reconhecer como competente para 
dirimir a lide a 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza. (TRIBUNAL: 7ª 
Região, ACÓRDÃO NUM: 4102  DECISÃO: 09 05 2005, TIPO: RO 
NUM: 2445-2004-010-07-00-5   ANO: 2004, TURMA: 1, DOE/CE 
DATA:26/10/2005 00:00:00, RELATORA DESEMBARGADORA 
LAIS MARIA ROSSAS FREIRE)

EMENTA: Se, inobstante formalmente contratado na cidade 
de Recife/PE, o convite e os acertos das condições de emprego 
foram todos ajustados em Fortaleza, onde tem residência o 
autor e em que este, inclusive, redigiu o plano estratégico que 
seria implementado naquela primeira localidade, há de se dar 
por competente para dirimir a lide a 10ª Vara do Trabalho de 
Fortaleza, eis que impor ao demandante o deslocamento e o 
acompanhamento em outro Estado, lugar, portanto, bastante 
distante de seu domicílio, equivaleria a denegar-lhe a Justiça, 
o que é inadmissível. (TRT 7ª Região, ACÓRDÃO NUM: 1214  
DECISÃO: 03 22 2005, NUM: 940-2004-010-07-00-0   ANO: 
2004, TURMA: 1, DOE/CE DATA:19/5/2005 00:00:00, RELATO-

RA DESEMBARGADORA LAIS MARIA ROSSAS FREIRE)
EMENTA (...) COMPETÊNCIA TERRITORIAL  ART. 651 DA 

CLT  EMPREGADO RURÍCOLA  PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM 
LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO. As regras de competência em 
razão do lugar visam a beneficiar o hipossuficiente, sob pena de 
negar-se o acesso à justiça. Devem-se levar em conta, pois, os 
princípios protetores que norteiam o direito do trabalho, a fim 
de que o ajuizamento da demanda trabalhista ocorra em lugar 
viável ao exercício do direito de ação. (...) Agravo de Instrumento 
a que se nega provimento. (TST - NÚMERO ÚNICO PROC: AIRR 
– 2119/1998-029-15-40, PUBLICAÇÃO: DJ - 11/04/2006)

O juiz que pegou o caso de Antônio gostava de decidir o mais 
próximo possível da letra da lei. Suas convicções o impediram, naque-
le momento, de raciocinar em termos de princípios, de justiça social, 
de direitos fundamentais. Ele bem que poderia ter acompanhado ou-
tro entendimento, em vez de mandar o processo para São Paulo.

Depois da audiência, Antônio foi para casa, triste. O advoga-
do dele já não esperava outra coisa mesmo. Nem iria recorrer da 
decisão. O processo seria arquivado em São Paulo, por ausência 
do reclamante à audiência. 

O juiz continuou sua pauta extenuante. Já os advogados 
da indústria aproveitaram para conhecer João Pessoa. Foram à 
Estação Ciência e ao pôr-do-sol na praia do Jacaré. À noite, fo-
ram conhecer uns bares e terminaram numa boate, dançando e 
brindando a ponderada e acertada decisão do juiz. Apresentariam 
em São Paulo as notas com todas as despesas que efetuaram, 
para serem ressarcidas pela indústria que os contratara. Talvez 
o gasto com eles viesse a ser maior que o devido ao reclamante. 
Mas o que isso importa? É o jogo, é a vida!

No caminho para casa, sem esconder alguma revolta, An-
tônio começou a cantarolar no ônibus uma música que lhe veio 
à cabeça, dos Titãs:

“Desde os primórdios
Até hoje em dia
O homem ainda faz
O que o macaco fazia
Eu não trabalhava
Eu não sabia
Que o homem criava
E também destruía...

Homem Primata
Capitalismo Selvagem

Eu aprendi
A vida é um jogo
Cada um por si
E Deus contra todos
Você vai morrer
E não vai pro céu
É bom aprender
A vida é cruel...

Homem Primata
Capitalismo Selvagem

Eu me perdi
Na selva de pedra
Eu me perdi
Eu me perdi...”

Antônio cantava isso no ônibus, cada vez mais alto, para 
desespero dos outros passageiros. O cobrador reclamou, Antônio 
aumentou mais. O cobrador chamaria a polícia. Antônio já sabia 
o que cantar:

“Polícia!
Para quem precisa
Polícia!
Para quem precisa
De polícia...”

Antônio desceu do ônibus. Caminhando para casa, ele 
pensou: “Um dia ainda volto a São Paulo para processar essa 
empresa. Nem que demore dez anos, eu junto dinheiro e vou pra 
lá”. Não sabia Antônio que a prescrição bienal fatalmente o alcan-
çaria, pois, afinal, “o Direito não socorre aos que dormem...”.
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Momento de lazer e relaxamento 
para desopilar magistrados e familia-
res, assim foi o 3º Encontro de Quali-
dade de Vida da Amatra 13, realizado 
em Gravatá (PE), nos últimos dias 5, 
6 e 7 de junho. Os participantes foram 
recepcionados com um jantar ofereci-
do pela Amatra 13 no restaurante do 
Hotel Villa Hípica, local onde ocorreu 
o evento.

Oficinas de Pilates, escola de 
postura e dinâmica em grupo foram 
coordenadas pela fisioterapeuta Ci-
belly Nunes Pereira. As atividades 
desenvolvidas ensinaram posições de 
relaxamento, alongamento, automas-
sagem, respiração e meditação, com 
a finalidade de prevenir e diminuir ten-
sões na coluna vertebral, musculatura 
e o estresse físico e mental.

Já a psicóloga Sandra Souza da 
Silva e a psicopedagoga Liana Apare-
cida de Andrade Montenegro realiza-
ram palestra e vivência sobre a fala e 
a escuta em relações interpessoais. 
Magistrados e magistradas tiveram 
a oportunidade de aprender atitudes 
facilitadoras, que podem aprimorar a 
fala e a escuta em relações interpesso-
ais, inclusive, levando para o contexto 
jurídico, a exemplo de audiências, onde 
o juiz mantém diálogo com as partes 
e advogados.

Para o juiz Rômulo Tinoco, diretor 
da Amatra 13, “o encontro foi muito 
válido, pois proporcionou aos associa-
dos momentos de lazer, além de ter 
sido uma ocasião para encontrar os 
colegas fora do ambiente de trabalho, 
uma forma de reunir, enfim, a grande 
família que é a Amatra 13”, avaliou.

Gravatá acolhe Gravatá acolhe 
magistrados magistrados 
que fogem do que fogem do 
estresse diárioestresse diário

Oficinas de Pilates, escola de postura e dinâmica em grupo foram algumas das atividades realizadas no 3º Encontro

Comemoração junina

Com o objetivo de proporcionar momento de congraçamento para 
seus associados, a Amatra 13 realizou, na noite do dia 6, sua confraterni-
zação junina. O evento foi realizado na cidade de Gravatá (PE) e também 
marcou o encerramento do 3° Encontro de Qualidade de Vida promovido 
pela entidade.

Durante o festejo, magistrados e familiares se divertiram ao som do 
legítimo forró nordestino e, como não poderia faltar, com a apresentação 
de uma tradicional quadrilha junina. Além disso, foi servido um buffet 
com comidas típicas da época.


